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Plt. adj. ing. cornel Băbuţ

Vineri, 27 august, la sediul inspectoratului nostru s-a
desfăş urat ceremonia militară de predare-primire a comenzii
şi drapelului de luptă al unităţii. Solemnitatea a marcat
preluar ea, în mod oficial, a atribuţiunilor de către noul
inspector şef, colonel Ion Pop, care a fost numit în funcţie cu
data de 3 august, anul curent. 

La ceremonie au participat domnul prim adjunct al
inspectorului general al Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă, general maior dr. Liviu-Viorel Nemeş şi
directorul adjunct al Direcţiei Medicale din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor cms. şef de poliţie,
medic dr. Iosif Marius Medruţ. Au fost prezente oficia -
lităţi judeţene şi locale, şefi ai instituţiilor judeţene de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din judeţ
şi judeţele învecinate, primari, cadre militare
în rezervă şi active ale unităţii noastre şi din
alte unităţi. 

Colonelul Ion Pop s-a născut în
19.05.1957, în satul Slătioara, comuna
Strâmtura, judeţul Maramureş. A absol vit
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi a Minis -
terului de Interne în 1981, apoi Facultatea
de Drept a Academiei de Poliţie „A.I.
Cuza” din Bucureşti, în 1993, iar în 2005
a obţinut un masterat în speciali tatea
„Drepturile Omului”, la Universitatea
de Nord din Baia Mare. A participat la
9 cursuri postuni versitare, de perfec -
ţionare şi specia lizare, printre care
Cursul Post universitar pe linie de
Crimi nalistică la Academia de
Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti, în
1995, Cursul de Cadre de Con -
ducere, organizat de I.G.P.R.
şi Universitatea din Louisville
- S.U.A., la Braşov, în 1997
şi Cursul postuniversitar
de specializare la
Colegiul Naţional de
Afaceri Interne din
cadrul Mi nis te rului
Adminis tra ţiei şi
Internelor, în peri -
oada 1.11.2008 -
mai 2009. 

Pe parcursul carierei a fost, pe
rând, şef post la Postul de Poliţie

Transporturi Feroviare Bucureşti
Cotroceni, şef formaţiune Poliţie Trans -

por turi în judeţele Giurgiu şi Maramureş,
adjunct al şefului Poliţiei Municipiului
Baia Mare, adjunct al şefului Inspec to -
ratului de Poliţie al Judeţului Maramureş,
comandant al Brigăzii de Poliţie Judiciară
din cadrul I.P.J. Mara mureş, şef al Poliţiei
Municipiului Baia Mare, şef al Biroului
Arme, Explozivi, Substanţe Toxice - I.P.J.
Maramureş, şef al Inspectoratului
Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu
Mare, Director al Direcţiei Poliţiei de
Frontieră Rădăuţi, Director al Direcţiei
Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei,
Director al Direcţiei Management
Operaţional din cadrul Inspec tora -
tului General al Poliţiei de Frontieră,
iar din 3.08.2010 a fost numit în
funcţia de inspector şef la I.S.U.
Maramureş.

În cei aproape 30 de ani de carieră,
colonelul Ion Pop a fost distins cu
numeroase medalii şi ordine, printre
care: Medalia „Meritul Militar clasa a
II-a” - în 1987, acordată de Ministrul
de Interne, Ordinul „Meritul Militar
clasa a III-a” - în 1996, acordat de Pre -
şe dintele României, Semnul Onorific
„În Serviciul Armatei” - pentru 20 de
ani de acti vitate - în 2002, acordat de
ministrul de Interne, „Diplomă de
Merit” - în 2003, acordată de Ministrul
de Interne, Titlul onorific „Omul anu-
lui 2005” - acordat de presa din
judeţul Satu Mare, Titlul onorific
„Poliţistul de frontieră al anului” - în

2006, la categoria şef de inspectorat,
Ordinul „Bărbăţie şi Credinţă”, în grad
de „comandor” - în 2006, acordat de

Preşedintele României, Semnul Onorific
„În Serviciul Armatei” – pentru 25 de ani de
activitate - în 2007, acordat de Ministrul Inter -
nelor şi Reformei Administrative, Titlul Onorific
„Poliţistul de Frontieră al anului” - în 2007, cate -

goria Director al Direcţiei Poliţiei de Frontieră Rădăuţi. 
Colonelul Ion Pop este căsătorit şi are doi copii majori.
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Salvatorii maramureşeni O nOUă cOndUcere

Un nou inspector şef
w În 27 august 2010, colonelul Ion Pop a preluat conducerea
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş 
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Salvatorii maramureşeni O nOUă cOndUcere

Fanfara municipală din Baia Mare Trecerea în revistă a unităţii

Predarea comenzii şi a Drapelului de luptă

Mesajul PS Justin Sigheteanul, Arhiereu Vicar
al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

General maior dr. Liviu-Viorel Nemeş
citeşte ordinul de numire în funcţie

... primirea comenzii şi a Drapelului de luptă al unităţii



Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

FEstivitatE la tEatrul muniCiPal

Anul acesta, Ziua Pompierilor a fost sărbătorită într-un
mod special de către personalul inspectoratului nostru.
Vineri, 10 septembrie, la Teatrul Dramatic din Baia Mare s-a
desfăşurat o festivitate la care au participat oficialităţi jude -
ţene şi locale, şefi ai instituţiilor de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională din Maramureş, primari, cadre militare
în rezervă şi active ale unităţii noastre şi din alte unităţi.

Activitatea a început cu un memento al Zilei de 13
septemb rie 1848, dată la care pompierii comandaţi de
căpitanu l Pavel Zăgănescu s-au acoperit de glorie, apoi
reprezentanţii comenzii inspectoratului nostru şi invitaţii
au dat citire unor mesaje de felicitare. În continuare, au
fost premia ţi cei mai buni sportivi dintre cei care au
participa t la competiţiile de fotbal, tenis de masă şi şah
organizate cu ocazia Zilei Pompierilor. Cei prezenţi s-au
bucurat apoi de un spectacol extraordinar oferit de artiştii
Ansamblului Folcloric Naţional Transilvania, cu o men -
ţiune specială pentr u maestrul de cere monii Octavian
Butuza.
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Salvatorii maramureşeni EvEnimEnt

13 Septembrie - Ziua Pompierilor

Ana Maria Voicu, de la Arhivele
Naţionale, despre semnificaţia zilei 

Un buchet de flori pentru doamna
Iuliana Dăncuş, directorul Ansamblului

Octavian Butuza, un adevărat
maestru de ceremonii

Artiştii Ansamblului Folcloric Naţional Transilvania
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Salvatorii maramureşeni EvEnimEnt

Ziua de 13 septembrie a fost sărbătorită şi de pompierii din 

sighetu marmaţiei şi vişeu de sus. 

Cu ocazia Zilei Pompierilor din România, inspectoratul
nostru a organizat şi o serie de întreceri sportive. În Sala
Sporturilor din Baia Mare s-a desfăşurat Cupa „13 Septembrie”
la minifotbal. În competiţia, organizată în parteneriat cu
Direcţia Judeţeană de Sport Maramureş, s-au înscris, în total,
8 echipe ce au reprezentat structurile Ministe rului Adminis -
traţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, precum şi o selec -
ţio nată mass-media. Întrecerile organizate cu ocazia
Zilei Pompierilor au mai inclus  o compe tiţie de
tenis de masă şi un turneu de şah.

La fotbal, selecţionata I.S.U a ocupat locul I,
iar plt. adj. niColaE sighiartău a fost distins cu
premiul pentru cel mai bun portar. La şah,
lt-col. ovidiu moldovan şi plt. adj. CornEl

BăBuţ au ocupat locul II, la egalitate.
În competiţia de tenis de masă, cele
mai bune rezultate le-au obţinut
lt-col. ovidiu moldovan - locul II
la categori a peste 45 de ani, plt.
ŞtEFan moldovan - locul II la cate-
goria între 36 şi 45 de ani, echipa plt.
Elaniu FEriCEan - sg. maj. ioan BuCiuman,

locul II la dublu, echipa plt. adj. radu murEŞan - plt.
maghEar marius - locul III la dublu, iar la simplu, categoria
între 36 şi 45 de ani, plt. adj. radu Şiman a ocupat locul III.
Toţi au fost răsplătiţi cu diplome şi cupe înmânate de inspec-
torul şef, col. ion PoP.

Plt. adj. Radu Şiman, la masa de joc Lt-col. Ovidiu Moldovan şi plt. adj. Cornel Băbuţ

Echipa de Aur



Salvatorii maramureşeni EvEnimEnt

În mijloCul Comunităţii

Manifestările organizate de Ziua Pompierilor au conti nuat
luni, 13 septembrie, cu o expoziţie de tehnică de luptă pe pla-
toul din Piaţa Revoluţiei din Baia Mare. A fost un succes
deosebit, judecând după numărul mare de băimăreni care au
ţinut să vadă de aproape autospecialele Detaşamen tului de
Pompieri Baia Mare şi standul cu materiale educative organizat

de Inspecţia de prevenire. Pentru că a fost şi prima zi a
noului an şcolar, cei mici au fost vizaţi în primul rând. Ei au
învăţat de la personajul „Moţonache” ce trebuie să facă
pentr u a evita incendiile şi chiar au semnat un angajament că
nu se vor juca cu focul. Copiii au primit în dar materiale de
decupat, dulciuri şi au putut să intre în toate ambulanţele şi
autospecialele expuse. Adulţii au primit şi ei pliante cu sfaturi
cu comportarea în situaţii de urgenţă şi au putut să vadă o
expoziţie cu evoluţia tehnicii de luptă împotriva incendiilor
de-a lungul timpului. 
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Trimestrul II al anului în curs a fost unul al fenomenelor
meteo periculoase, cu nu mai puţin de 77 de avertizări
meteo rologice şi hidrologice în 91 de zile. Cea mai mare
problemă au reprezentat-o ploile torenţiale, care au dus la
creşteri rapide ale nivelurilor cursurilor de apă din judeţ, cu
tot cortegiul de probleme aferente: inundarea curţilor, a
străzilor, alune cări de teren şi chiar desprinderi de roci de pe
versanţii mun ţilor Gutâi. Din fericire, fenomenele nu au
avut amploarea celor din alte zone ale ţării, iar efectele lor
nu au fost foarte grave. Personalul ISU a fost însă solicitat
din plin la evacuarea apei, decolmatarea unor podeţe şi la
salvări de animale. 

Una dintre cele mai spectaculoase acţiuni a fost salvarea a
doi cai, blocaţi de creşterea rapidă a apelor pe o insulă din
mijlocul râului Lăpuş, în dreptului satului Bozânta Mică,

în data de 16 mai. Acţiunea a fost executată de pompierii
Detaşamentului Baia Mare.

„Am făcut recunoaşterea şi era clar că va fi dificil să ne
apropiem cu barca de insula pe care se aflau caii. Debitul râul era
foarte mare, iar curentul - deosebit de puternic, ceea ce a îngreunat
intervenţia”, îşi aduce aminte slt. aDrian Marchiş, care a
coordonat echipa de salvare. 

După câteva minute de suspans, în care forţa râului
umflat de ploi părea că îi va copleşi, iar acţiunea va trebui
amânată, pompierii au reuşit, luptând din răsputeri, să
ajungă pe insulă, la animalele legate de copaci. Acolo, sg. maj.
Marin BeLei, „specialistul în cai” al Detaşamentului, s-a
apropiat de animalele speriate şi le-a eliberat. Spre uimirea
tuturor, căluţii s-au aruncat în apă şi, după câteva minute de
înot viguros, au ajuns cu bine la mal, la proprietarii lor. 

Salvatorii maramureşeni O vară capriciOasă

În luptă cu apele
w Doi cai, blocaţi pe o insulă din mijlocul râului Lăpuş, au fost salvaţi
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lt. ing. adrian Marchiş

situaţia actuală a garajelor

în subunităţi

În majoritatea subunităţilor de pompieri, uşile garajelor
sunt învechite, fiind montate odată cu construcţia clădirilor,
în cazul celor destinate de la început subunităţilor de pom-
pieri sau în momentul în care imobilele au intrat în folosinţa
subuni tăţilor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

În întreg judeţul, cu excepţia Pichetului Târgu Lăpuş,
unde sunt de tip rulou, uşile garajelor au acelaşi model con-
structiv: cu balamale şi deschidere circulară înspre lateral
(uşi batante). În general, sunt formate din două părţi care se
închid înspre axul central vertical al golului.

Sunt confecţionate, în general, din tablă de oţel cu pereţi
dubli şi, eventual, sticlă mată armată. Deoarece aceste mate-
riale sunt grele, uşile au o masă considerabilă şi sunt greu de
manevrat, închiderea şi deschiderea lor făcându-se cu difi-
cultate.

Aceste uşi au fost foarte bine întreţinute de-a lungul
anilor, acordându-se o atenţie deosebită lucrărilor de întreţi -
nere periodice - curăţirea şi vopsirea părţilor metalice şi unge -
rea elementelor în mişcare (balamalele). Defecţiunile au fost
remediate la timp şi în condiţii bune. Cu toate acestea, în
timp, uşile s-au deformat şi descentrat, din cauza reparaţiilor
repetate, a loviturilor şi chiar din cauza dinamicii clădirii.

Ca urmare, închiderea nu mai este corespunzătoare, iar uşile
permit pierderi de căldură pe timpul iernii, ducând astfel la
consumuri mari de energie pentru încălzirea clădirilor
respective. Pierderi semnificative de căldură apar şi în
cazurile în care închiderea şi etanşeitatea nu au fost afectate,

din cauza mai multor fac-
tori. Unul dintre cei mai
importanţi este materialul
din care sunt confecţio -
nate uşile garajelor. S-a
folosit cu preponderenţă
tablă de oţel şi alte semi-
fabricate din acelaşi ma -
terial, cu un coeficient de
transfer termic mare.
Acest lucru conduce la
pierderi importante de
căldură prin conducţie la
nivelul uşii. Izolarea ter-
mică, acolo unde există,
este realizată slab şi nu
are efecte semnificative. 

În concluzie, aceste uşi prezintă pierderi mari de căldură
şi nu respectă standardele cu privire la eficientizarea con-
sumului de energie, manevrarea lor este greoaie şi, nu în
ultimul rând, aspectul lor nu este deloc estetic.

Celelalte instalaţii din garaje precum cele de iluminat, de
ventilare şi de exhaustare, sunt acţionate, în general, manual,
de la întrerupătoare amplasate local în zonele care asigură o
utilizare cât mai eficientă. Instalaţia de alarmare a subunităţii
este realizată independent faţă de celelalte instalaţii şi se
acţionează de la un buton amplasat în dispecerat.

avantajele autoMatizării garajelor

Modernizarea şi automatizarea instalaţiilor utilizate în
domeniul situaţiilor de urgenţă sunt menite să eficientizeze
activitatea personalului ISU. Pentru a ţine pasul cu cerinţele
intervenţiilor operative în secolul XXI, este necesară intro-
ducerea sistemelor automate şi în domeniul situaţiilor de
urgenţă, mai ales la nivel local. 

Avantajele automatizării garajelor subunităţilor sunt
multip le, dar câştigul principal este reducerea timpului de
răspuns la diferitele urgenţe la care sunt solicitate subuni -
tăţile. În momentul în care se acţionează instalaţia de alar-
mare a subunităţii, se realizează automat comanda pentru
deschiderea uşilor de garaj, aprinderea instalaţiei de ilu -
minat interior a garajului şi pornirea instalaţiei de exhaustare
a gazelor de eşapament. 

Realizarea automată a acestui lanţ de activităţi permite
personalului subunităţilor să se concentreze la echiparea şi
îmbarcarea în autospecialele de intervenţie ceea ce con-
duce la  eficienţă  sporită şi un timp mai scurt de ieşire la
alarmă. Automatizarea garajelor mai prezintă şi avantajul
utilizării mai uşoare a instalaţiilor manevrate manual până
acum. 

avantaje şi dezavantaje

ale acţionării autoMate a uşilor

faţă de acţionarea Manuală

instalare
Uşile automatizate sunt mai avantajos de utilizat decât

cele acţionate manual, cu excepţia unor situaţii deosebite
care impun varianta din urmă. Singura problemă reală pe
care o ridică uşile automatizate ar fi instalarea lor, dar aceas-
ta se face o singură dată. Chiar dacă se instalează o uşă nouă
sau se transformă una manuală într-o uşă automatizată, pro-
cesul este destul de scurt şi relativ ieftin.
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Salvatorii maramureşeni Paginile sPecialiştilor

Necesitatea introducerii sistemelor
automate în subunităţile de pompieri
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Salvatorii maramureşeni Paginile sPecialiştilor

Se recomandă ca transportul şi instalarea uşilor automate
să fie realizate de firme specializate, care au personal ins truit
să efectueze aceste operaţii în deplină siguranţă şi cu rezul-
tatul scontat. Problemele ce pot să apară la instalare se
datorează dimensiunilor variate ale golului uşii. Acest nea-
juns se rezolvă însă destul de uşor datorită posibilităţilor de
realizare a uşilor de garaj moderne în diferite variante şi
dimensiuni constructive. 

Mentenanţa
Uşile automatizate faţă de cele manuale necesită o

întreţinere mai atentă şi un timp mai îndelungat pentru
realizarea acesteia. Tehnicile şi metodele de întreţinere pot
diferi de la un anumit tip de uşă la alta, aşa că este necesar
să ne interesăm asupra acestui aspect la firma care o
instalează.

Uşile automatizate ar trebui să fie rezistente la majori-
tatea factorilor meteo agresivi, dar, în anumite situaţii,
substanţe le chimice din apa de ploaie pot produce o uşoară
coroziune a elementelor metalice. Acest neajuns poate fi
rezolvat prin curăţarea ocazională a elementelor metalice ale
uşii. Pentru uşile fabricate din lemn se folosesc alte metode
de întreţinere care diferă în funcţie de tipul de lemn utilizat.
Este foarte important ca aceste uşi să fie permanent bine
lubrifiate, pentru a le prelungi viaţa şi a le face să
funcţioneze uşor şi fără zgomot. Buna întreţinere a uşii este
importantă pentru funcţionarea acesteia în condiţii de
siguranţ ă. 

acţionarea uşilor
Introducerea telecomenzilor pentru acţionarea uşilor de

la distanţă a făcut ca vânzările uşilor automatizate să crească.
Deschiderea direct din autospecială este un avantaj vizibil
mai ales în condiţii de vreme nefavorabilă. Pe lângă teleco-
mandă, la uşile automatizate se montează şi un buton de
acţionare, de cele mai multe ori în interiorul gara jului, astfel
încât uşa să poată fi acţionată de către orice persoană ce se
află în garaj.

De obicei, la aceste uşi se montează adiţional şi un meca -
nism manual de închidere/deschidere, care nu se foloseşte
uzual, dar care este important pentru siguranţă (în cazul
între ru perii alimentării cu energie electrică) şi întreţinere. 

concluzii

Automatizarea uşilor şi instalaţiilor din garajele subuni -
tăţilor de pompieri este o cerinţă stringentă, în primul rând
pentru creşterea gradului de operativitate al subunităţilor.
Nu trebuie neglijat însă nici aspectul estetic, o adevărată
„carte de vizită” a celor ce luptă cu focul, pentru că, de cele
mai multe ori, primul element vizual de contact al cetăţea -
nului cu subunităţile de pompieri îl constituie uşile roşii ale
garajelor. 
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Garaj cu uşi automatizate

Garaj cu uşi batante



În dimineaţa zilei de 18
iunie, la sediul inspectoratu lui

s-a desfăşurat ceremonia
militar ă de predare-primire a

comenzii şi drapelului
de luptă al unităţii. La
solemnitatea prilejuită
de trecerea în rezervă
a inspectorului şef,
colonel PetrU DIcan

şi împuternicirea la
comandă a prim
adjunc tului, maior
IonIţă SÎrb, au parti -
cipat Prefectul Sandu
Pocol, doamna
sub pref  ect Gyöngyke

böndi, subprefectul Dorin buda, vicepreşedintele
consiliului Judeţean emil Marinescu şi repre -
zentanţi ai Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă, care au venit de la bucureşti
special pentru acest eveniment. La ceremonie au
mai fost prezenţi foşti şi actuali şefi ai inspec-
toratelor pentru situaţii de urgenţă din bihor,
Satu Mare, Sălaj, cluj şi Mureş, şefi ai institu ţiilor
judeţene de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, cadre militare în rezervă şi cadrele
active ale unităţii.

Colonelul Petru Dican s-a născut în 22.10.1955, în Borşa,
judeţul Maramureş. A urmat cursurile şcolii genera le din
localitate, iar în 1975 a absolvit Liceul Industrial Minier din
Baia Mare. În acelaşi an, după ce a fost convins de ofiţeri ai
Grupului de Pompieri Maramureş de frumuseţea carierei
militare, candidează şi este admis la Şcoala Militară de
Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, la arma
Pompieri, al cărei absolvent devine în 1978. De atunci, col.
Dican a ocupat mai multe funcţii de comandă, printre care
cea de locţiitor şi comandant de companie, la Sighetu
Marmaţiei, între 1979 şi 1982, şi cea de comandant companie,
în Baia Mare, în perioada 1982 - 1983. Între 1983 şi 1985 este
student al Academiei de Înalte Studii Militare Bucureşti, iar
între 1985 şi 1990 a ocupat funcţia de locţiitor al comandan-
tului la Grupul de Pompieri Harghita. 

cU MerIte DeoSebIte...

Între 1990 şi 2001 este şef de stat major al Grupului de
Pompieri Judeţean Maramureş, iar din 2001 până în 2004,
comandant al aceleiaşi unităţi. În 2004, la unificarea inspec-
toratelor de protecţie civilă cu grupurile de pompieri, col.
Dican a devenit, prin concurs, inspector şef al noii structuri
judeţene, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe
Pop de Băseşti”. Colonelul Petru Dican a fost distins în 2003
cu ordinul „Semnul onorific - 25 de ani”, iar în 2006, pentru
servicii deosebite în îndeplinirea misiunilor specifice,
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O viaţă sub arme
w Inspectorul şef al I.S.U., colonel Petru Dican, a trecut         în rezervă

Împreună cu prefectul judeţului Maramureş, Sandu Pocol
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pentru devotamentul faţă de instituţiile statului de drept,
pentru realizările obţinute în contextul integrării europene şi
armonizării operaţionale cu structurile similare euroa -
tlantice, prin decret al Preşedintelui României, i s-a conferit
Ordinul „Bărbăţie şi Credinţă”, în gradul de „ofiţer”, cu
însemn pentru militari.  

a ÎnfIInţat treI SUbUnItăţI De PoMPIerI

şI a PUS bazeLe S.M.U.r.D. MaraMUreş

De numele colonelului Dican se leagă pregătirea şi opera -
ţionalizarea,  începând cu data de 7 august 2000, a Gărzii de
Intervenţie Bogdan Vodă, dar şi cele două etape, desfăşurate
în perioada 2006-2007, ale procesului de profesionalizare. 

Printre realizările fostului inspector şef se numără şi în -
fiinţarea, pe parcursul anului 2008, a trei noi subunităţi:
Garda de Intervenţie Borşa, în subordinea Secţiei de
Pompieri Vişeu de Sus, Garda de Intervenţie Şomcuta Mare,
în subordinea Detaşamentului de Pompieri Baia Mare, şi
Pichetul de Pompieri Târgu Lăpuş. O altă reuşită deosebită,
din perioada în care a condus inspectoratul nostru, o repre -

zintă crearea şi operaţionalizarea, în cooperare cu Spitalul
Judeţean de Urgenţă, a Serviciului Mobil de Urgenţă,
Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.) Maramureş. La
cere monia de inaugurare a serviciului au participat mi -
nistrul sănătăţii Attila Cseke şi subsecretarul de stat
dr. Raed Arafat. 

Colonelul Dican este căsătorit - soţia Valerica este econo-
mist la Spitalul Judeţean de  Urgenţă din Baia Mare. Cei doi
au o fiică, Anca, ofiţer în cadrul compartimentului financiar
al I.S.U., căsătorită la rândul ei. Colonelul Dican este bunic şi
are un nepoţel de 10 luni. 

PenSIa - PrILeJ De MUncă

Pentru că este o persoană activă, vede pensia doar ca pe o
oportunitate de a munci la noi proiecte, aşa că a început să
lucreze la o „Istorie a pompierilor militari maramureşeni”,
pe care este hotărât să o vadă tipărită înainte de întâi decem-
brie 2010, zi în care se împlinesc 60 de ani de la înfiinţarea
Grupului de Pompieri Baia Mare.  

Ani de liceu... Elev ofiţer la „Nicolae Bălcescu”

La Miercurea Ciuc, în 1988



Mr. Ioan Mureşan
Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

Acţiunile personalului ISU sunt, mai mereu, spectacu-
loase. Maşini grele care se îndreaptă cu viteză mare spre

locul intervenţiei, girofaruri şi sirene care atrag atenţia oricui.
Puţini ştiu însă că desfăşurarea de forţe este iniţiată de o
echipă mică, dar extrem de calificată, de profesionişti cu
nervi de oţel. Dispecerii, căci despre ei este vorba, formează
prima linie de apărare în cazul producerii unor situaţii de
urgenţă. Ei sunt cei care primesc apelul, la numărul unic 112,
evaluează rapid şi decid - de cele mai multe ori în câteva zeci
de secunde - ce e de făcut în situaţia anunţată.

Una DInTre Cele MaI sTresanTe

MeserII DIn lUMe

Funcţia de dispecer este una dintre cele mai stresante şi
solicitante ocupaţii din lume. Faptul este dovedit de nu me -
roase studii de specialitate din întreaga lume. Unul dintre cele
mai cunoscute, apărut în 1995, în buletinul F.B.I., arată că
„dispecerii trebuie să răspundă la apelurile de urgenţă, să
ghideze şi coordoneze unităţile ce răspund la apel, să înre -
gistreze în calculatoare şi în rapoarte scrise toate datele refe -
ritoare la intervenţie”. În plus, ei trebuie să le spună rapid
celor care sună, cel mai adesea oameni speriaţi, panicaţi sau
chiar în stare de şoc, ce au de făcut ca să se ferească de peri-
cole până la sosirea personalului I.S.U. Dispecerii trebuie să
rămână calmi şi să dea dovadă de stăpânire de sine în timp ce
îndeplinesc aceste sarcini, pentru că siguranţa victimelor şi a
salvatorilor  depinde în mare măsură de ei. 

Un alt studiu american arată că cea mai stresantă meserie
din lume e cea de controlor de trafic aerian, urmată de cea de
dispecer la serviciul telefonic de urgenţă (911 în S.U.A.). 

În ţara noastră, pompierii militari dispeceri din cadrul
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă lucrează în ture de
24 de ore, urmate de 72 de ore libere, pentru refacere. Atunci
când situaţia o impune, sunt însă chemaţi de acasă pentru a
suplimenta personalul din dispecerat în vederea recepţio -
nării în bune condiţii a tuturor mesajelor şi alertelor.

DIsPeCerII DIn I.s.U. MaraMUreş

În I.S.U. Maramureş, dispecerii sunt organizaţi pe trei ca -
tegorii: cei care preiau mesajele de urgenţă prin sistemul 112,
cei care se ocupă de mesajele telefonice, prin fax sau prin alte

mijloace de comunicaţie şi, nu în ultimul rând, asistenţii
medicali care preiau şi coordonează cazurile Serviciului
Mobil de Reanimare şi Descarcerare.

Sunt 10 dispeceri pompieri şi tot atâţia asistenţi medicali,
care lucrează cot la cot cu ei. Toţi colaborează cu dispecerii de
la subunităţi. Niciunul nu şi-ar schimba locul de muncă, deşi
este o ocupaţie dintre cele mai dificile. „Te simţi responsabil, tu
eşti, în primul rând, cel care oferi siguranţă persoanelor aflate la
necaz”, spune plt. maj. Ioan BUDa, unul dintre veteranii dis-
peceratului. „E un job solicitant. Trebuie să fii echilibrat, altfel
cla chez i”, consideră plt. adj. eMIlIan anDerCăU - alt dispecer
cu experienţă vastă. „E o meserie pe care o faci dacă eşti stăpân
pe tine”, adaugă el. O meserie în care nicio zi nu seamănă cu alta.

Pentru a înţelege mai bine complexitatea muncii acestor
oameni, trebuie precizat că la dispeceratul unităţii se
primesc, zilnic, în jur de 100 de apeluri, din care aproape un
sfert se termină cu intervenţii ale subunităţilor.

Singura femeie din breasla dispecerilor maramureşeni,
plt. maj. FlorICa BăBan, a intrat în rândul salvatorilor în
anul 2006, venind din sistemul civil. „E o provocare pentru
mine. Nu mi-am propus să fac asta de la bun început, ca în cazul
altor colegi, militari de carieră, însă am devenit pompier şi astfel
mi-a fost dat să urmez acest drum”, declară ea. 

Cel mai tânăr membru al echipei, sg. maj. alexanDrU

săveanU, a învăţat meserie în timpul stagiului miitar satis -
făcut la pompieri, ca radiotelefonist. Când s-a ivit ocazia, a
devenit profesionist şi spune că are de gând să prindă
pensionare a în dispecerat.

Trebuie să-i amintim aici şi restul acestei echipe de
excepţie: plt. roMeo TăMăşan, plt. raDU JoIan, plt. şTeFan

MolDovan, plt. ovIDIU ChIoran, plt. Dan ChIoDean, sg.
maj. FlorIn PoP, precum şi asistenţii medicali sMUrD:
alIna GherGhel, DIana FUzeşI, FlorICa Bârle, raMona

TaMaş KUrTI, nIColeTa TohăTan, FlorICa Ursa, aUrel

CosTaChe, levenTe BaloG, ClaUDIa Bala, lIvIU PaşCa.
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Salvatorii nevăzuţi
Dispecerii - prima linie de apărare în situaţiile de urgenţă

1 „Dispatcher stress”, The FBI Law Enforcement Bulletin, Oct, 1995 by Tod W. Burke
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AnCuţA şi Florin GherGhel

S-au cunoscut la un meci de tenis de câmp. El urma să joace
la dublu cu o altă tânără, dar, cum aceasta nu s-a prezentat,

sorţii au ales-o pe Ancuţa. Bucureşteancă din Ghencea fiind,
i-a fost greu să se acomodeze cu un fan CFR Cluj, cum este
Florin, însă, în cele din urmă, dragostea a învins. În 8 mai
anul acesta, după doi ani de curte asiduă din partea lui, cei
doi au mers mână-n mână în faţa ofiţerului stării civile şi a
preotului.                 

loreDAnA şi MAriuS MAGheAr

S-au cunoscut la un banchet, pe când el era profesor de
sport, iar ea - proaspătă absolventă de liceu. Scânteia a

apărut mai târziu, când cei doi s-au reîntâlnit într-un club.
Nu le-a trebuit mult timp ca să realizeze că sunt făcuţi
unul pentru celălalt. Şi-au testat însă relaţia pe parcursul a
7 ani şi, în 29 mai, au mers împreună, fericiţi, la altar.
În perioada următoare, aşteaptă ca barza să le aducă o
fetiţă. 

ZSoFiA şi CriSTiAn SABou

Sportul i-a adus împreună pe când Zsofia era proaspătă
absolventă. Totul s-a întâmplat la un meci de fotbal pe

când Cristian era în teren, iar ea susţinea echipa locală din
tribune. După meci au ieşit în oraş, iar restul e o poveste de
dragoste.  După 4 ani au decis să treacă la nivelul următor,
iar în 3 iulie s-au căsătorit. Acum aşteaptă cu emoţie primul
lor copil, o fetiţă care va veni pe lume în perioada urmă-
toare. 

AnCA-liviAnA şi ADriAn iArovenko

Afost dragoste la prima vedere, în adevăratul sens al
cuvântului. În urmă cu aproape 2 ani, el se întorcea de la

un incendiu cu colegii din Garda de Intervenţie Şomcuta
Mare şi, din cabina autospecialei, a zărit pe stradă o tânără
care i s-a părut răpitoare. Norocul lui, mărturiseşte Adrian, a
fost că un coleg o ştia şi le-a făcut cunoştinţă.  S-au văzut, s-au
plăcut, iar pe 18 iulie anul acesta, Anca-Liviana, care este asis-
tent medical la dispensarul din localitate, a spus un „DA!“
hotărât în faţa ofiţerului stării civile şi apoi a preotului. 
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Proaspăt căsătoriţi
Seria colegilor care au făcut pasul cel mare şi s-au căsătorit continuă.

Tinerilor însurăţei le urăm „Casă de piatră!” şi Multă fericire!
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diana alexandra Săveanu (n. 3.08.2010)

Copil� cuminte,� gângureşte� mult,� semn� că� va� fi� mare
povestitoare,�ca�tatăl�ei,�Alex�Săveanu.�Mama�ei,�Roxana,

încearcă�să�o�obişnuiască�cu�păpuşile,�dar� tăticul� i-a�pus� în
faţă�o�maşinuţă�de�pompieri�care�îi�place�foarte�mult.�Poate
că�e�un�semn�că�va�duce�tradiţia�familiei�mai�departe...

CriSTian BăBan (n. 12.04.1995)

Are�15�ani�şi�prac-
tică� atletismul

de�5�ani.�Anul�acesta,
la� Campionatul
Naţional� de�Atletism
a� obţinut� locul� III� şi
medalia� de� bronz,� la
categoria�lui�de�vârstă.
Cristian� se� antre-
nează� asiduu� pentru
că� îşi�doreşte� să� con-
cureze� la� Cam�pio�-
natele�Mondiale� şi� la
Olimpiadă.� Tânărul
atlet� este� elev� la
Colegiul� Naţional
„Mihai� Eminescu”� şi
are�rezultate�din�ce�în
ce� mai� bune� şi� la
învăţatură,� spre
marea� mulţumire� a
mamei� sale,� Florica
Băban.�

anTonia adriana SemeniuC (n. 26.05.2010)

Seamănă�cu�tatăl�ei�Adrian�la�faţă,�iar�la�ochi�cu�mămica�ei,
Raluca.�E�o�fetiţă�foarte�cuminte�şi�a�ajuns�deja�la�8�kilo-

grame,�pentru�că�are�o�poftă�de�mâncare�pe�cinste.�Tatăl�ei
speră� că� va� deveni� o� sportivă� adevărată� şi� spune� că� o� va
susţine�şi�îndruma,�indiferent�de�sportul�pe�care�îl�va�alege.��

vlad indreCan (n. 22.10.1998)

S-a�clasat�pe�locul�I,
împreună� cu

coechi�pierii� săi� de� la
clubul�„Extrem”�Baia
Mare,� la� turneul� de
handbal� juvenil� des-
făşurat� în� Sala� Spor�-
turilor�din�Baia�Mare,
în� această� vară.� Este
elev� în� clasa� a� 6-a� la
Şcoala� Generală
„Dimitrie� Cantemir”
din�municipiu,� unde
are� rezultate� bune,
care�îl�fac�mândru�pe
tatăl� său,� Tivian
Indrecan.� Cum� de
curând�a�fost�ziua�lui,
îi� urăm� şi� noi� un
since�r� şi� căl�du�ros
„La�mulţi�ani!”.�
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Copiii noştri

Le urăm bebeluşilor să crească mari şi sănătoşi,
şi tuturor să le aducă părinţilor numai bucurii!
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Asociaţia� „Curaj� şi� Devotament”� a� cadrelor� din� I.S.U.
Maramureş�a�pus�la�cale,�în�ultima�sâmbătă�a�lunii�mai,

un�program�special�pentru�copiii�angajaţilor�inspectoratului.
O�parte�din�curtea�unităţii�s-a�transformat,�pentru�câteva�ore,
într-un�adevărat�orăşe�l�al�copiilor.�Cei�mici�s-au�bucurat�din
plin�de�jocurile�şi�concursurile�organizate�de�părinţii�lor,�mai
ales�că�şi�vremea�a�fost�superbă.

La�loc�de�cinste�a�fost,�fireşte,�întrecerea�la�„pista�de�înde�-
mânare�peste�obstacole”,�desfăşurată�cu�acelaşi�entu�zias�m�şi
voie�bună�la�toate�categoriile�de�vârstă.�Pentru�câteva�tururi,
pe�un�circuit�miniatural,�atât�băieţii�cât�şi�fetele�s-au�bucurat

de� senzaţiile� oferite� de� carturi� şi� de�ATV-uri,� sub� suprave�-
gherea�atentă�a�părinţilor.

La�final,�toţi�copiii�au�fost�răsplătiţi�cu�diplome�şi�şepcuţe
cu�sigla�asociaţiei.�Şi,�cum�consumul�de�energie�a� fost�mare,
juniorii�pompierilor�au�mai�avut�parte�de�o�surpriză,�una�dulce
de�tot:�un�tort�special.�Cei�mici�au�aplaudat�intrarea�spectacu�-
loa�să�în�sala�de�mese�a�tortului�ornat�cu�artificii,�iar�apoi�s-au
grăbit�să�se�înfrupte�din�el.�Verdictul�a�fost�unanim:�DELICIOS!

Toate�cheltuielile�au�fost��achitate�din�contribuţiile�mem�-
bril��or� asociaţiei� neguvernamentală� şi� nonprofit� „Curaj� şi
Devotament”,�a�cadrelor�din�I.S.U.�Maramureş.�

De ziua copiilor
micuţii angajaţilor din inspectorat au avut parte de o zi de neuitat



Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

În trimestrul doi s-au desfăşurat concursurile, devenite
tradiţionale deja, ale elevilor, organizate de specialiştii

Inspecţiei de Prevenire, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean. 

„Prietenii PomPierilor”

Prima competiţie, în ordine cronologică, a fost faza
judeţeană a concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi
„Prietenii Pompierilor”. La întreceri au luat parte 14 echipe
de câte 9 elevi de la mai multe şcoli generale din judeţ.
Competiţia, care urmăreşte, printre altele, dezvoltarea capa -
cităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de
situaţiile de urgenţă, dar şi dezvoltarea în rândul elevilor a
iniţiativei, spiritului de echipă, curajului, dârzeniei şi disci-
plinei, s-a derulat pe terenul pus la dispoziţie de FC Renel
Baia Mare, pe 3 categorii: fete, mixt şi băieţi. Echipele au con-
curat în trei probe - una teoretică şi două practice, anume
„Pista de îndemânare peste obstacole” şi „Ştafeta 400 de
metri cu obstacole”, arbitrate de specialiştii de la Inspecţia de
prevenire a I.S.U. Maramureş . Au fost câteva ore de întreceri
viu disputate, punctate de aplauzele şi încurajările spectato-
rilor de pe marginea terenului.

În cele din urmă, juriul a trebuit sa facă o departajare. La
fete, cea mai bună s-a dovedit echipa Şcolii Generale
„Octavian Goga” din Baia Mare, urmată de cea a Şcolii gene -
rale „Avram Iancu” şi de echipa de la „Lucian Blaga”.

La mixt, au învins componenţii echipajului de la Şcoala
generală „Nicolae Bălcescu”, urmaţi de cei de la „I.L.
Caragiale” şi de echipa de la „A.I. Cuza”, toate din Baia Mare.
La băieţi, cei mai buni au fost componenţii echipei Şcolii

Generale din Ariniş, urmaţi de cei de la Şcoala generală
„Octavian Goga” şi cei de la „Lucian Blaga”. 

La general, a învins şi s-a calificat la etapa naţională a
concur sului echipajul Scolii generale din Ariniş, urmat de cel
de la Şcoala generală „Octavian Goga” şi cel de la „Nicolae
Bălcescu”. Toţi copiii au fost recompensaţi cu diplome şi premii. 

„Cu viaţa mea aPăr viaţa”

A urmat etapa judeţeană a concursului cu tematică de
protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, la care au partici-
pat 7 echipaje de elevi de clasele 5-8 şi de liceu. Competiţia,
care urmăreşte dezvoltarea capacităţii de percepţie a pro-
tecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv
umanitar, cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc
potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la
care este expusă comunitatea din care fac parte participanţii,
dar şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei
producerii sau apariţiei unei situaţii de urgenţă, a avut loc la
Şcoala „Vasile Alecsandri”. Concursul s-a desfăşurat pe două
categorii de vârstă - şcoli generale şi licee. Echipajele s-au
întrecut la trei probe - una teoretică şi două practice, anume
„transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă pe dis-
tanţa de 50 m” şi „deplasarea cu masca pe figură într-un
raion cu obstacole contaminat”. Trebuie precizat că, la
această din urmă probă, concurenţii au avut vizorii acoperiţi.
Ei au fost ghidaţi de câte un coechipier, care le-a transmis
indicaţiile  prin  radio. 

După câteva ore de întreceri viu disputate, salutate cu
aplauze de spectatori, competiţia a ajuns la final. Dintre
elevi i de gimnaziu, cei mai buni s-au dovedit cei de la Şcoala
gene rală „Nicolae Bălcescu” din Baia Mare, urmaţi de cei de
la Şcoala generală „Octavian Goga” şi cei de la Şcoala
general ă din comuna Ariniş. Dintre liceeni, cei mai buni au
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Concursurile elevilor şi voluntarilor

Concurenţii, arbitrii şi voluntarii de la Crucea Roşie O probă dificilă
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fost cei de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, urmaţi de
elevii de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” şi cei de la
Grupul Şcolar Sanitar. Participanţii au fost răsplătiţi cu
diplome şi cupe.

voluntari în ComPetiţie

Luna iunie a fost una plină pentru specialiştii Inspecţiei
de Prevenire, care au organizat şi  etapa judeţeană a concur-
surilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă. Şapte echipaje S.V.S.U. şi tot atâtea
S.P.S.U. calificate în aceasta etapă a competiţiei s-au înfruntat

pe terenul de fotbal Electrica din cartierul Valea Borcutului
din Baia Mare.

Deloc impresionaţi de căldura toridă, participanţii au
dovedit că s-au pregătit foarte bine şi că au condiţie fizică de
invidiat. Concurenţii s-au înfruntat în trei probe - pista de
îndemânare şi viteză, ştafeta 4x100 şi dispozitivul de inter-
venţie. 

În cele din urmă, după întreceri viu disputate, cel mai bun
echipaj S.V.S.U. s-a dovedit cel din Remetea Chioarului, urmat
de cel din Cerneşti şi cel din Remeţi. La servicii private, locul
întâi a fost ocupat de componenţii echipajului SC Aramis din
Baia Mare, urmaţi de echipajul de la Sigstrat, din Sighetu
Marmaţiei, şi de cel de la Aeroportul din Baia Mare. 

Col. Eugen Nour cu echipajele de la Remetea Chioarului şi Aramis



Plt. adj. ing. Cornel băbuţ

Cei mai dibaci pescari din inspec-

torat şi-au măsurat forţele în competiţia

desfăşurată în 20 şi 21 august pe o baltă

de lângă Câmpulung la Tisa. A fost o

etalare de scule pescăreşti şi cunoştinţe de

specialitate cum rar se vede. După două

manşe, cei mai inspiraţi, care au avut şi un bob

de noroc în plus, au învins. Iată şi clasamentul:

Individual:
Locul I - cpt. AdrIAn ZAH - Reşedinţa inspectoratului

Locul II - plt. norbert SZePI - Detaşamentul Baia Mare

Locul III - plt. VASILe PoP - Detaşamentul Sighetu Marmaţiei

echipe
Locul I - Reşedinţa inspectoratului

Locul II - Detaşamentul Baia Mare
Locul III - Detaşamentul Sighetu
Marmaţiei

“Cea mai mare captură”
Plt. VASILe PoP - Detaşamentul Sighetu

Marmaţiei, cu un crap de 1,480 kg

“Cel mai tehnic pescar”
Cpt. MArIuS CoZMA, Inspecţia de Prevenire

Se cuvine să adresăm mulţumiri gazdelor - colegii de la
Detaşamentul Sighetu Marmaţiei - pentru organizare, cu o
menţiune specială pentru echipa de la ceaun, ale cărei creaţii
culinare (fără peşte...) au făcut deliciul participanţilor. 
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Campionatul de pescuit sportiv
staţionar ediţia a III-a, 2010

Câmpulung la Tisa, un colţ minunat de Maramureş

Cel mai tare drill
din concurs
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Cel mai tehnic perscar,
cpt. MarIuS CoSMa

Greu cu momeala, lt. SerGIu balaş

încrezător în victorie,
cpt. adrIan zah

o captură deosebită,
plt. VaSIle PoP

o gazdă perfectă,
lt. daCIan MarIna

Plt. norberT SzePI

cu arbitrii MIrCea PuşCaşu şi cpt. alexandru Conea

Secretele artei se învaţă de timpuriu,
mr. IonIţă Sîrb cu fiul său, MIrCea

Vrăjitorii ceaunului, plt. adj. Vasile Vida şi plt. Petru Iura



Lt. Sergiu Balaş

Insuficienta instituţionalizare a urmăririi respectării măsurilor
de prevenire a incendiilor şi dificultăţile întâm pinate în popu-

larizarea corespunzătoare a acestora favorizau, în continuare,
apariţia şi propagarea incendiilor, uneori la zone întinse din teri -
toriul localităţilor. 

Întrucât s-a constatat că forma de organizare a intervenţiilor
la stingerea incendiilor, bazată pe acţiunea breslaşilor nu era efi-
cientă (numai pe bază de voluntariat al meseriaşilor, inclusiv
din partea elevilor din colegii), au fost stabilite alte măsuri. La
27 decembrie 1866, autorităţile aprobă constituirea primelor for-
maţii voluntare de pompieri. După incendiul din 4 mai 1872,
care a distrus, încă o dată, tot centrul oraşului Sighet şi sub influ-
enţa organizării Asociaţiilor voluntare de pompieri, în alte zone
ale Transilvaniei, la 26 mai 1873, s-a constituit „Asociaţia pom-
pierilor voluntari” din acest oraş, compusă din 132 de membri.
În compunerea asociaţiei funcţionau: un preşedinte, doi
vicepre şedinţi, doi notari (secretari), un casier, un inspector, un
detaşament activ, cu următoarea organizare: un prim coman-
dant, doi adjuncţi, doi comandanţi de asalt, patru comandanţi
pompe de incendiu, doi ajutori, un remizioner, un medic, un
inginer, 12 subofiţeri, 60 pompieri activi.

Detaşamentul se compunea din două secţii care, sub condu -
cerea adjuncţilor, puteau acţiona independent. Fiecare secţie
avea o grupă de căţărători şi două grupe pentru deservirea
pompelor de incendiu complet echipate. În afara echipamentului
individual, asociaţia dispunea de:

- 2 hidrofoare;
- 3 pompe manuale pe 4 roţi (tip Knaust şi Seltenhoffen);
- 2 sacale pe 2 roţi;
- o trăsură pentru transportul materialelor;
- accesorii de salvare, urcare şi demolare.

Nevoia de perfecţionare a activităţii şi de protecţie a perso -
nalului a condus la înfiinţarea „Asociaţiei pe ţară a pompierilor
voluntari din Ungaria”, la care s-au afiliat şi asociaţiile locale ale
formaţiilor din Transilvania. Acest organism a reuşit canalizarea
activităţilor tuturor formaţiunilor de pompieri în vederea dez-
voltării şi perfecţionării muncii de prevenire şi combatere a
incendiilor, precum şi a modalităţilor de ajutorare între cetăţeni,
în asemenea situaţii. În cele 18 adunări generale ale Asociaţiei,
organizate între anii 1871-1918 (Arad - 1876, Cluj - 1895, Braşov
- 1899, Satu Mare - 1908), au fost stabilite numeroase măsuri cu
caracterul menţionat mai sus. Una din sarcinile deosebit de
importante ale acestei instituţii a constituit-o organizarea instru-
irii profesionale a pompierilor. S-a stabilit organizarea cursu ri -
lor profesionale centralizate pentru aceştia.

Drept consecinţă, la Sighet, în perioada 25 iulie - 6 august
1892 sunt specializate 10 persoane pentru lupta cu focul, aseme-
nea activităţi fiind organizate şi în alte localităţi transilvane. Prin
organizarea şi desfăşurarea acestor cursuri s-a urmărit instru-
irea teoretică şi practică a pompierilor. După terminarea cur-
surilor, aceştia aveau cunoştinţele generale necesare, fiind în

măsură să conducă sau să instruiască pe această linie pe mem-
brii formaţiunilor din care făceau parte. Ioan Berthold,
reprezentantul pompierilor voluntari din Sighet, a făcut parte
din comitetul de coordonare ales la cea de-a noua adunare gene -
ral ă, organizată la Braşov în anul 1899. 

Între 1886 şi 1889, în comitatul Maramureş se înregistrau
peste 155 de incendii, marea majoritate la coşuri de fum (83),
urmate de cele la acoperişuri (26), depozite de furaje (20),
camere (14), pivniţe şi magazii (12).

Numeroasele evenimente produse în localităţile comitatului
au dus la necesitatea stringentă de stabilire a noi reglementări
pentru prevenirea acestora. La 27 aprilie 1891 este aprobat un
nou „Regulament pentru prevenirea şi stingerea incendiilor”.
Documentul are 38 de paragrafe, fiecare conţinând 1-5 măsuri în
acest scop, astfel: 

CaPitoLuL i. Prevenirea inCendiiLor

Paragraful 1: organizarea, prevenirea şi stingerea incendiilor
cade în sarcina conducătorilor oraşelor şi comunelor, în frunte
cu primarii;

Paragraful 2: scopul organizării pazei contra incendiilor este
prevenirea incendiilor şi stingerea acestora;

Paragraful 3:  ordinele şi dispoziţiile date în acest sens de
ministerele de resort nu sunt atinse în acest regulament;

Paragraful 4: pentru prevenirea incendiilor, lucrul cel mai
important este respectarea întocmai a prescripţiilor comitetului
privind construcţiile de clădiri;

Paragraful 5: pe lângă furajele depozitate în şuri, poduri,
umblatul cu focul deschis este interzis. Depozitarea furajelor
trebuie să fie făcută la o distantă minimă de 50 de paşi de la
casele de locuit; (va urma)
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Istoria activităţii de prevenire şi stingere
a incendiilor în judeţul Maramureş (IV)

Pompă cu aburi, model 1895, fabricată în Anglia
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