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Salvatorii maramureşeni Colegiul de redaCţie

Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun,
avem deosebita plăcere de a vă adresa
cele mai calde urări de sănătate, linişte sufletească

şi bucurie alături de toţi cei dragi.

Crăciun fericit!
şi un An Nou cu împliniri!
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Plt. adj. Cornel Băbuţ

Din 5 noiembrie 2010, sediul inspectoratului nostru are o
altă înfăţişare. După nici trei luni de la preluarea comenzii

de către noul inspector şef, domnul col. Ion Pop, clădirea - ce
datează din 1954 - a fost renovată şi modernizată, prin
munca susţinută a întregului personal. Mai mult, în interior
a fost amenajat un paraclis, a fost amplasată statuia lui
Gheorghe Pop de Băseşti, lucrare a cunoscutului artist mara-
mureşean Ioan Marchiş şi un tablou cu Sfântul Iosif cel Nou
de la Partoş, ocrotitorul pompierilor din România - autor
preot Vasile Trif. În acelaşi timp, în faţa Detaşamentului de
Pompieri Baia Mare a fost amplasată o troiţă din lemn,
lucrare de Cătălin şi Alexandru Buda, donaţie a plt. Tămaş
Alexandru, de la Pichetul de pompieri Târgu Lăpuş. 

Finalizarea lucrărilor a fost marcată printr-o ceremonie la
care au participat, pe lângă cadrele active şi în rezervă ale
unităţii, circa 300 de invitaţi din toată ţara. La festivitate au
fost prezenţi, printre alţii, prefectul Sandu Pocol, preşedin-
tele Consiliului Judeţean, Mircea Man, doamna subprefect
Gyöngyike Böndi, Prea Sfinţitul Justin Sigheteanul, Arhiereu

Vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului,
primarul interimar al municipiului Baia Mare, Istvan
Ludescher, senatorul Titus Liviu Paşca şi deputatul Nicolae
Bud. Poliţia de Frontieră a fost reprezentată de chestorul
Ionel Tîrsînoagă, iar Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă - de către inspectorul şef al I.S.U. Timiş, general de
brigadă dr. Mihai Benga. Au mai participat şefi ai structurilor
judeţene care colaborează cu ISU Maramureş, agenţi econo mici
şi cadre în activitate şi rezervă din cadrul inspectoratului.

În cadrul festivităţii, 2 ofiţeri şi 7 subofiţeri au fost recom-
pensaţi pentru activitatea lor în cadrul inspectoratului cu
Semnul Onorific „În Serviciul Patriei”. Au urmat apoi luările
de cuvânt ale invitaţilor, care au remarcat efortul deosebit
depus de gazde pentru modernizarea reşedinţei inspectora -
tului. P.S. Justin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei
Ortodoxe al Maramureşului şi Sătmarului, a înmânat inspec-
torului şef, col. Ion Pop, o diplomă de apreciere a activităţii
sale din partea Episcopiei. Înaltul ierarh a oficiat, în conti -
nuare, sfinţirea paraclisului cu hramul Sf. Iosif cel Nou de la
Partoş, a tabloului care înfăţişează sfântul, a statuii lui
Gheorghe Pop de Băseşti şi a troiţei din faţa Detaşamentului
de Pompieri Baia Mare.
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Salvatorii maramureşeni EvEnimEnt

Schimbarea la faţă
Clădirea inspectoratului a fost renovată şi modernizată în timp record

Invitaţi de renume la ceremonia din 5 noiembrie
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Salvatorii maramureşeni EvEnimEnt

Diplomă din partea
Episcopiei Ortodoxe
pentru insp. şef, col. Ion Pop Intonarea imnului naţional

Sfinţirea tabloului
Sfântului Iosif cel Nou
de la Partoş

Sfinţirea statuii lui
Gheorghe Pop de Băseşti

Sfinţirea paraclisului 

Sfinţirea troiţei



Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

Ziua Naţională a României a fost sărbătorită, în avans, în
data de 30 noiembrie, într-un mod cu totul deosebit, la

reşedinţa inspectoratului nostru. În sala de şedinţe s-a desfă -
şurat un adevărat simpozion pe teme legate de Marea Unire.
Manifestarea a început cu un material prezentat de către
şeful Serviciului Judeţean Maramureş al Arhivelor
Nationale, drd. Klara Guseth.  Expozeul  a relevat amănunte
puţin cunoscute de publicul larg ale acţiunilor desfăşurate de
fruntaşii maramureşeni pentru pregătirea Unirii de la 1
Decembrie 1918. 

Cu această ocazie, drd. Klara Guseth a oferit domnului
inspector şef, col. Ion Pop, o copie a actului de înregistrare a
naşterii lui Gheorghe Pop de Băseşti, ca să pună capăt incer-
titudinilor legate de numele celui ce a prezidat Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia. „Pentru a evita pe viitor
controversele legate de numele lui George Pop de Băseşti, am

adus o fotocopie a înregistrării naşterii şi botezului acestuia,
născut în 1835 din documentele de la Registrul Parohial
Greco-Catolic de Stare Civilă”, a adăugat drd. Klara Guseth.

Despre personalitatea fruntaşului maramureşean a vorbit
şi directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Naţional, doctorul în filosofie Ioan Marchiş, care
a realizat statuia lui Gheorghe Pop de Băseşti amplasată în
sediul inspectoratului nostru. 

Şi, pentru că în 1 decembrie s-au împlinit 60 de ani de la
înfiinţarea Grupului de Pompieri Regional Baia Mare şi 6
ani de la înfiinţarea Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Mara -
mureş, în cadrul aceleiaşi întâlniri, fostul inspector şef al
I.S.U. Maramureş, col (r) Petru Dican a lansat volumul
„File din istoria pompierilor maramureşeni”. Cartea este
dedicată - spune autorul - „tuturor celor care au avut şi au
privilegiul de a purta uniforma şi însemnele acestei nobile
arme, precum şi familiilor acestora, care le-au fost mereu
alături”. 
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Salvatorii maramureşeni EvENimENt

1 Decembrie
Simpozion şi lansare de carte de Ziua Naţională a României

Drd. Klara Guseth prezintă rolul fruntaşilor maramureşeni în Marea Unire



7

Salvatorii maramureşeni EvENimENt

Inspectorul şef, col. Ion Pop, primeşte copia actului
de înregistrare a naşterii lui George Pop de Băseşti

Lansarea volumului „File din
istoria pompierilor maramureşeni”

Iată înscrisul 

Sala a fost plină

Controversă lămurită: e George!



lt. oana alexa-gönczi

Odelegaţie de cadre ale Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Mara -

mureş, alături de specialişti de la S.M.U.R.D. Maramureş, a
participat la cea de-a II-a ediţie a Conferinţei Naţionale de
Medicină de Urgenţă şi Salvări în Situaţii Speciale „Search
and Rescue 2010”, desfăşurată, în perioada 23-28 noiembrie
2010, simultan cu cea de a V-a ediţie a Conferinţei Naţionale
de Medicină de Urgenţă şi Catastrofă din România, în staţiu -
nea Băile Felix, judeţul Bihor.

Din delegaţia maramureşeană au făcut parte, printre alţii,
comandantul Detaşamentului de Pompieri Sighetu Mar maţiei
lt-col. Ovidiu Moldovan, comandantul Detaşa men tului Baia
Mare - lt. Nicuşor Miclăuş, comandantul Secţiei de Pompieri
Vişeu de Sus - mr. Adrian Vlaşin, precum şi alţi ofiţeri,

alături de asistentul coordonator, plt. adj. Carmen Bertalan şi
4  paramedici de la S.M.U.R.D. 

Specialiştii maramureşeni au avut prilejul să participe la
un schimb de experienţă cu experţi în managementul situa -
ţiilor de urgenţă din S.U.A., Anglia, Germania şi Belgia.
Aceştia au prezentat concepte moderne în domeniu, printre
care organizarea serviciilor de pompieri, sisteme de condu -
cere a intervenţiei, tehnică de intervenţie şi echipamente de
protecţie individuală din ţările respective. 

Experţii străini au mai analizat şi modalităţile de utilizare
a canalelor de comunicare în masă / mass-media, insistând
asupra rolului important pe care presa îl are în pregătirea
populaţiei şi prevenire. Reprezentanţii britanici au prezentat
participanţilor şi un caz concret de intervenţie în cazul unei
catastrofe feroviare petrecută în 28 februarie 2001 în Marea
Britanie, precum şi învăţămintele trase în urma acţiunii
respective. 
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Salvatorii maramureşeni Delegaţi la conferinţă

Schimb de experienţă cu experţi
din SUA, Anglia şi Germania

Delegaţia maramureşeanăUrmărind cu atenţie lucrările conferinţei

Experţii străini şi gazdele



Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

Începutul lunii decembrie şi vremea ploioasă au adus şi
primele probleme în judeţ. Joi, 9.12, pompierii Detaşa -

mentului Sighetu Marmaţiei, coordonaţi de comandantul
subunităţii, lt. col. Ovidiu Moldovan, secondat de lt.
Dacian Marina, au intervenit în comuna Remeţi, amenin -
ţată de apele în creştere ale Tisei şi afluenţior acesteia,
după câteva zile de ploi torenţiale. Ei au lucrat cot la cot cu
jandarmii, poliţiştii de frontieră şi localnicii pentru a pune
la adăpost locuitorii comunei de furia apelor.

La faţa locului s-au deplasat, alături de membrii Comite -
tului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă conduşi de prefec-
tul Sandu Pocol, prim adjunctul inspectorului şef, mr. Ioniţă
Sîrb şi şeful Centrului Operaţional, mr. Ioan Mureşan. Lor li
s-a alăturat apoi, venind direct de la Bucureşti, unde s-a aflat
în misiune, inspectorul şef, col. Ion Pop. 

După încheierea supraînălţării digului, cu saci de nisip,
pe o porţiune de circa 2 kilometri, localnicii şi forţele de inter-
venţie au aşteptat viitura anunţată pentru ora 17. Curţile a
opt gospodării din zonele joase ale comunei au fost inundate,
iar Drumul Naţional 19 a fost închis până în data de 10.12,
după ce, pe carosabil, apa a ajuns la circa 20 de centimetri. 

După amiază, pompierilor din Sighetu Marmaţiei li s-au
alăturat cei de la Detaşamentul Baia Mare, sosiţi în sprijin.
Între timp, vremea a început să se răcească şi s-a schimbat de
la ploaie la ninsoare şi chiar viscol. Situaţia a rămas tensio -
nată până după ora 21, când unda de viitură a ajuns în
Remeţi însă, din fericire, nu a avut amplitudinea estimată. 

Personalul inspectoratului nostru a rămas să monitori zeze
situaţia, alături de celelalte forţe de intervenţie, până vineri
10.12, în jurul orei 1, când prefectul Sandu Pocol a dispus
retragerea personalului şi utilajelor care au acţionat pentru
punerea în siguranţă a digului şi protejarea de inundare a
comunei Remeţi.

Salvatorii maramureşeni IntervenţII

Început de iarnă cu probleme
Personalul I.S.U. a acţionat în condiţii grele pentru înălţarea digurilor

Prefectul Sandu Pocol şi lt-col. Ovidiu Moldovan
la faţa locului

Pompierii în acţiune alături de localnici
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Prof. univ. dr. ing. nicolae Ungureanu
Universitatea de Nord din Baia Mare
Departamentul de studii doctorale şi postuniversitare

Mentenanţa reprezintă activitatea de menţinere în stare
de funcţionare sau restabilire a funcţiilor iniţiale după

o defecţiune a echipamentelor. Din acest motiv, prezintă o
importanţă deosebită pentru o instituţie precum Inspec to -
ratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti”
al judeţului Maramureş. Ca urmare, în cele ce urmează, vom
prezenta câteva din conceptele de bază ale acestei activităţi.

Sistemele de mentenanţă au ca principal scop menţinerea
maşinilor, utilajelor şi echipamentelor în stare de funcţionare
şi au la bază organizarea logică a lucrărilor în funcţie de mai
multe criterii:

• funcţie de resurse;
• funcţie de utilizarea mijloacelor de prelucrare automată

a datelor;
• funcţie de reducerea costurilor de

întreţinere, reparaţii şi stocare;
• funcţie de necesitatea eliminării

opririlor accidentale prin prevenirea
unor deteriorări, dereglări, uzuri per-
manente etc.

Sistemele adoptate trebuie să
angreneze chiar operatorii ce deser vesc
aceste utilaje în realizarea unor operaţii
de întreţinere şi reparaţii a maşi nilor pe
care lucrează, aceasta pentru ca ei să
aprecieze munca de întreţinere, să
cunoască - din punct de vedere tehnic
şi funcţional utilajul pe care lucrează,
pentru a-l exploata la pa rametrii
admişi şi să acorde o aten ţie mare
lucrărilor zilnice de între ţi nere şi
urmărirea comportării în exploatare.

Totodată, este necesar ca lucrătorii
din atelierele de întreţinere să nu fie
separaţi de cei operativi, ci să formeze
un tot unitar - ajutându-se unii pe alţii
- pentru realizarea de operaţii şi lucrări
de verificare, reglaje, revizii tehnice,
reparaţii curente, realizare de piese de
schimb, recondiţio narea şi refolosirea
pieselor uzate. În ceea ce priveşte lu cră -
tori i care efectuează reparaţiile ca pita le,
aceştia trebuie organizaţi astfel încât să
utilizeze metode rapide de intervenţie,

să efectueze reparaţii de bună calitate, să moderni zeze utila-
jele existente.

Pentru realizarea acestor deziderate, pe plan naţional şi
mondial se utilizează un număr de sisteme de mentenanţă
(Fig. 1). 

Alegerea unuia sau altuia dintre sistemele de mentenanţă
se face funcţie de condiţiile concrete pe care le are compania
respectivă şi funcţie de avantajele şi dezavantajele pe care le
are fiecare sistem. Mai mult, aplicarea sistemului de men te -
nan ţă ales poate fi făcută în diferite forme funcţie de:

• forţa de muncă implicată în aplicarea sistemului de
mentenanţă;

• nivelul de centralizare a conducerii procesului. 

Trebuie menţionat faptul că aplicarea unui sistem de
mentenanţă nu exclude alte sisteme. Aceasta înseamnă că, în
cadrul aceleaşi firme, putem întâlni mai multe sisteme de
mentenanţă aplicate la aceleaşi maşini.

(Va urma)

Salvatorii maramureşeni Paginile sPecialiştilor

Introducere în sisteme
de mentenanţă

 
 

     
 

             
                

               
   

          
        

T              
              
    

  

Fig. 1. Sisteme de mentenanţă
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lt. sergiu Balaş

Pentru că suntem în pragul sărbătorilor
de iarnă, am considerat util să reamintim

cititorilor noştri câteva măsuri de prevedere,
de care trebuie să ţină cont, ca să fie feriţi
de necazuri în această perioadă a anului.
când petreceţi alături de familie şi prieteni,
posibilitatea izbucnirii unui incendiu
este ultimul lucru la care vă gândiţi. 

r
Trebuie avut însă în vedere faptul că prezenţa decoraţiu -
nilor combustibile, starea generală de euforie a gazdelor

şi oaspeţilor, precum şi persoanele care fumează sunt elemente
importante generatoare de incendiu. Dacă aveţi invitaţi care
rămân la dumneavoastră peste noapte, asiguraţi-vă că aceştia
cunosc amenajarea interioară a locuinţei.

r
Dacă inv itaţii dumneavoastră fumează, amplasaţi cât

mai multe scrumiere şi goliţi-le periodic, dar nu în
coşuri de gunoi care conţin hârtii sau alte materiale com-
bustibile, care ar putea  duce la izbucnirea unui incendiu.

r
O atenţie deosebită trebuie acordată exploatării

sobelor, microcentralelor, convectoarelor ori altor con-
sumatori de gaze naturale. Există riscul asfixierii locatarilor,
chiar dacă nu se produce şi incendiul sau explozia datorate
funcţionării necorespunzătoare.

r
Aparatele electrice (radiatoare, reşouri, televizoare etc.)
vor fi utilizate numai dacă sunt în perfectă stare de

funcţionare şi nu prezintă defecţiuni. La părăsirea încăpe -
rilor în care se folosesc aparate electrice, acestea vor fi scoase,
în mod obligatoriu, de sub tensiune.

r
Se interzice utilizarea instalaţiilor electrice montate

direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu
legături electrice neacoperite de material electroizolant şi
suprasolicitate datorită racordării unor consumatori care
depăşesc puterea nominală a instalaţiei iniţiale. 

r
Copiii nu trebuie să fie lăsaţi singuri în încăperi cu

focul aprins în sobe, cu aragazul sau aparate electrice în
funcţiune. Educaţi şi supravegheaţi în permanenţă copiii,
pentru a nu se juca cu focul. Nu lăsaţi la îndemâna lor
mijloace care ar putea produce incendii (chibrituri, brichete,
lumânări etc.)

r
Instalaţiile pentru pomul de Crăciun şi alte elemente

electrice decorative, nefiind utilizate des (doar câteva
săptămâni pe an) necesită o atenţie sporită pentru a ne
obişnui cu ele. Este necesar ca, înainte de exploatare, acestea
să fie verificate. 

r
Pomul de Crăciun se amplasează cât mai departe de

sursele de căldură, într-un recipient cu pământ sau
nisip care se udă zilnic. Se recomandă utilizarea brazilor din
material plastic. Păstraţi elementele de decor şi felicitările
confecţionate din hârtie, carton sau materiale plastice la dis-
tanţă de reşouri, becuri cu incandescenţă, artificii sau
lumânări, întrucât se aprind şi ard foarte uşor. 

r
Se interzice aprinderea lumânărilor şi artificiilor pe

pomul de Crăciun. Se interzice utilizarea instalaţiilor
electrice ornamentale cu defecţiuni ori improvizaţii. Nu se
vor lăsa instalaţiile electrice de pe brad în funcţiune, când
dormiţi sau când plecaţi de acasă.

r
Artificiile şi petardele, fiind produse pirotehnice, pot

aprinde materialele combustibile cu care intră în contact.
Nu consumaţi băuturi alcoolice atunci când utilizaţi artificii.
Nu aruncaţi artificii de la balcon, ele pot ajunge în balcoanele
vecinilor şi pot să producă incendii. 

r
Nu permiteţi copiilor să se joace cu artificiile. Păstraţi arti-
ficiile într-o cutie închisă, într-un loc inaccesibil copiilor şi

nu-i lăsaţi nesupravegheati chiar şi atunci când le utilizaţi
dumneavoastră. Respectaţi instrucţiunile pro du că torului.

11

Salvatorii maramureşeni Paginile sPecialiştilor

Sfaturi de sezon



col. ioan Breban, şef Serviciu Protecţie civilă 

În această pagină vă prezint opinia specialiştilor  referitoare
la protecţia în cazul unui seism. Din recomandările făcute

se pot trage concluzii care ne pot ajuta în viitor. Multe din
informaţiile prezentate sunt şi răspunsuri la întrebări ce vin
din partea populaţiei, gândindu-se la cutremurele pe care le-a
resimţit sau cunoscând riscul seismic local.

Această prezentare vine să ofere cetăţenilor cunoştin -
ţele generale şi specifice privind seismele şi
efectele lor, în vedere a asigurării protecţiei în
caz de cutremur şi educaţiei pentru
pregătirea antiseismică a tuturor catego -
riilor de popu laţie.

Pe baza experienţei româneşti şi
internaţionale în domeniu, consider că
informaţiile cuprinse în text vor con-
tribui, în mare măsură, la reducerea
sau evitarea unor pierderi de vieţi şi
răniri în rândul populaţiei. De asemenea,
vor contribui la evitarea panicii, zvo nu -
rilor şi dere glă rii activităţii sociale,
reducând, totodată, peri oada de revenire
la normalitate după seisme. 

ce eSte UN cUtreMUr?
Un cutremur este o deplasare violentă a rocilor la adâncimi

mari, în interiorul Pământului, care creează deplasări
subteran e sau la suprafaţă, ce duc la vibraţii ale scoarţei, care
se transmit la clădiri.

ÎNAiNte De cUtreMUr
- Aflaţi de unde se opreşte apa, electricitatea şi gazul şi

cum se face aceasta;

- Fixaţi ferm, de pereţi, etajerele şi rafturile de cărţi;

- Plasaţi obiectele grele cât mai jos posibil.

Pe tiMPUl cUtreMUrUlUi
Dacă sunteţi în interior:
- Nu vă repeziţi să ieşiţi afară. Sunteţi mai în siguranţă în

interior;

- Adăpostiţi-vă în cadrul unei uşi, sub o masă, sub o
bancă, sub un birou şi ţineţi-vă de el pentru a-i urma
mişcările;

- Dacă nu există mobilier solid staţi lângă un perete inte-
rior şi protejaţi-vă capul şi viaţa;

- Depărtaţi-vă de surse de foc, ferestre şi balcoane;
- Nu folosiţi lifturile.
Dacă sunteţi afară:
- Deplasaţi-vă repede spre un teren deschis;
- Îndepărtaţi-vă de structuri, clădiri, pereţi înalţi, cabluri

suspendate, cabluri electrice şi alte structuri care se pot
prăbuşi;

- Dacă sunteţi prins de cutremur lângă o
clădire înaltă sau pe o stradă îngustă,

adăpostiţi -vă sub verandă sau în cadrul
unei uşi astfel încât să vă protejaţi de

căderea obiectelor.

DUPă cUtreMUr
Dacă sunteţi într-un autovehicul:
- Opriţi autovehiculul şi rămâneţi

în el;
- Evitaţi podurile, viaductele şi alte

structuri care se pot prăbuşi.
Dacă sunteţi rănit:

- Nu intraţi în panică, staţi calm;
- Atrageţi atenţia prin toate mijloacele (folosiţi un

fluier, ciocăniţi pereţii etc.).
Dacă nu sunteţi rănit:
- Opriţi orice sursă de incendiu;
- Opriţi toate sursele de încălzire;
- În cazul producerii unor avarii, închideţi aprovizionarea

cu electricitate, apă şi gaze;
- Nu folosiţi chibrituri sau brichete din cauza riscului

unor scurgeri de gaze;
- Ascultaţi la radio şi urmaţi instrucţiunile celor însărcinaţi

cu operaţiunile de salvare;
- Acordaţi primul ajutor celor care au nevoie (trusa de

prim ajutor medical);
- Folosiţi telefonul numai dacă sunteţi în pericol. Aceasta,

pentru a nu supraîncărca reţeaua telefonică, ce este foarte
importantă pentru serviciile de salvare şi medicale;

- Nu intraţi în clădirile avariate, chiar dacă credeţi să sunt
sigure;

- În cazul unor replici la cutremur, rămâneţi unde sunteţi
şi protejaţi-vă singur;

- Raţionalizaţi-vă stocurile de hrană şi apă de băut.
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Plt. adj. Carmen Bertalan, 
asistent coordonator S.M.U.R.D. Maramureş

Continuăm în acest număr prezentarea lanţului supra vie -
ţuirii. Am arătat deja că acesta cuprinde următoarele etape:

1. Alertarea precoce a sistemului medical de urgenţă prin
numărul unic 112;

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

Următorul pas  din lanţul supravieţuirii pe care îl vom
aborda este defibrilarea precoce. 

Principiile defibrilării precoce 

Toate persoanele instruite în primul ajutor de bază - B.L.S.
- trebuie să ştie să utilizeze un defibrilator. Cei care efec -
tu ează manevrele de B.L.S. pot să facă parte din person alul
medical din spital sau prespital, pot fi pompieri, politişti, alte
categorii care pot fi primii intervenienţi în locuri şi situaţii în
care poate apărea stopul cardio-respirator (salvatori marini,
montani, personal de însoţire sau îngrijire, echipe de prim
ajutor de pe platformele industriale, de foraj etc.). Practic,
defibrilarea trebuie considerată parte integrantă a B.L.S.

Defibrilatorul este un dispozitiv care descarcă - în mod
controlat - şoc electric în vederea întreruperii unei aritmii.
Vorbim de defibrilare când aritmia este FV şi de cardioversie
când este vorba de alte aritmii-fibrilaţie atrială, flutter atrial,
tahicardie ventriculară. Principalele componente ale unui
defibrilator sunt: potenţiometrul variabil pentru selectarea
nivelurilor de energie, un transformator de conversie a
curentului alternativ în curent continuu, un condensator
pentru stocarea energiei, un buton pentru comanda încăr-
cării şi altul pentru descărcare, închizând astfel circuitul
dintr e capacitor şi electrozi. La defibrilatoarele semiauto-
mate legătura cu pacientul se efectuează prin electrozi
adezivi de defibrilare ataşati la cabluri flexibile, iar aparatul
include şi un sistem de detecţie şi analiză a ritmului progra-
mat pentru FV/TV. La detectarea unui asemenea ritm, defi -
brilatorul „indică” operatorului să administreze şocul.
Componenta „automată” se referă la detectarea ritmului de
către aparat şi nu de către operator. 

Operatorul va lipi electrozii de defibrilare de unică folo -
sinţă pe toracele pacientului şi va apăsa pe butonul de analiză
al aparatului, care va efectua monitorizarea şi interpretarea
automată a ritmului cardiac. Dacă ritmul detectat necesită
defibrilare, aparatul se va încărca automat, iar operatorul va
primi instrucţiuni scrise şi audio pentru efectuarea şocului,
apăsând pe un buton special aflat pe defibrilator şi nu pe
electrozii de defibrilare. Energia utilizată la prima defibrilare
la adult este de 200 J; în cazul unui insucces, se repetă cu 200 J,
iar restul şocurilor în timpul resuscitării vor fi efectuate cu o
energie de 360 J. Nu există limită la numărul de şocuri care
poate fi efectuat.

Defibrilările vor fi efectuate în grupuri de câte trei. Pentru
că cele trei şocuri pot fi efectuate rapid, nu este necesară între-
ruperea secvenţei de şoc pentru efectuarea masajului cardiac
şi a ventilaţiei. După cel de al treilea şoc, aparatul va analiza
din nou ritmul cardiac şi va indica verificarea pulsului de
către salvator şi continuarea manevrelor de resuscitare, în
cazul în care salvatorul nu identifică prezenţa pulsului. 

Salvatorii maramureşeni S.M.U.R.D.

Primul ajutor de bază în cazul
stopului cardiorespirator (II)
- Defibrilarea precoce -

Defibrilarea semiautomată externă
- Se aplică electrozii adezivi;
- Se urmăresc instrucţiunile audio-video;
- Se face analiza ECG automată;
- Se încarcă automat dacă ritmul cardiac se pretează la defi -
bri lar e;
-  +/- trecere pe modul manual.
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Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

La sediul inspectoratului nostru s-a desfăşurat, în data de
9 septembrie, şedinţa de constituire a Regiunii 4 –

Maramureş, care face parte din Asociaţia Internaţională a
Poliţiştilor, Secţia Română. La întrunire au participat
vicepreşedintele secţiei române a I.P.A, domnul Ion Mircea
Gherghiţă,  preşedintele regiunii 2 Maramureş IJPF, ag. şef
adjunct Sorin Bledea şi cel al regiunii 3 Maramureş I.J.J,
mr. Marin Teglaş.

Participanţii au ales membrii comitetului executiv
regional, astfel: în funcţia de preşedinte - mr. drd. ing. Ioan
Ioniţă Sîrb, prim adjunct al inspectorului şef; vicepreşedinţi
- mr. Mariana Mureşan, şef birou resurse umane şi cpt.
Adrian Zah, şef management organizatoric, trezorier - plt.
Anca Mărginean, din cadrul serviciului financiar, secretar -
cpt. Adela Fülöp, ofiţer specialist I la secretariatul tehnic,
iar comisia de cenzori este alcătuită din cpt. Avram Diana,
contabil şef, cpt. Florin Ciornea, şef serviciu logistic şi cpt.
Chiorean Iosif, ofiţer specialist I, în cadrul aceluiaşi
servici u.    

Preşedinte de onoare al regiunii este domnul col. Ion Pop,
inspector şef, membru fondator al regiunii 1 IPA Maramureş
- I.P.J., care s-a implicat în constituirea a două regiuni, respec-
tiv regiunea 2 Satu Mare - IJPF, în perioada când era inspec-
tor şef la IJPF Satu Mare şi regiunea 2 Maramureş - IJPF, în
perioada când era director la Direcţia Poliţiei de Frontieră
Rădăuţi.  

Vicepreşedintele Ion Mircea Gherghiţă este doctor în şti-
inţe ale comunicării şi fost ofiţer de poliţie, care a deţinut mai
multe funcţii de conducere în cadrul Ministerului Admini -
straţiei şi Internelor, ultima fiind cea de director la Institutul
de Studii pentru Ordine Publică Bucureşti.  

Regiunea 4 Maramureş din Asociaţia Internaţională a
Poliţiştilor (I.P.A.) - Secţia Română - funcţionează din data de
20 octombrie şi are 285 de membri de drept, din rândul
cadrelor unităţii. 15 agenţi economici şi persoane de suflet au
sprijinit asociaţia prin contracte de sponsorizare, iar cinci
dintre acestea au devenit membri simpatizanţi I.P.A.
Regiunea 4 Maramureş din Asociaţia Internaţională a
Poliţiştilor (I.P.A.) - Secţia Română este o structură nonguver -
name ntală, ce are ca scopuri, printre altele, stimularea legă-
turilor de prietenie, întrajutorare şi promovarea cooperării
internaţionale, promovarea respectului faţă de lege, de
ordine naţională şi internaţională şi contribuţia la crearea
unei percepţii pozitive a relaţiei dintre membrii regiunii şi
societatea civilă. 

Printre obiectivele asociaţiei se numără organizarea de
cursuri, conferinţe, dezbateri, schimburi bi- şi multilaterale,
cooperarea cu alte regiuni din cadrul Asociaţiei Internaţio -
nale a Poliţiştilor în domeniile cultural, artistic, sportiv,
precu m şi cu alte organizaţii cu scopuri apropiate. 

Din asociaţie pot să facă parte poliţişti sau militari din
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, de cetăţenie
română, activi sau pensionari, fără discriminare de rang, sex,
culoare, limbă sau religie. Asociaţia nu urmăreşte scopuri şi
nu se implică în acţiuni politice sau revendicative.

Salvatorii maramureşeni Pagina i.P.a.

Constituirea regiunii 4 - Maramureş
a Asociaţiei Internaţionale
a Poliţiştilor, Secţia Română
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cpt. ioan-iosif chiorean, ofiţer specialist i

1. reguli generale

Cadrele militare sunt obligate să cunoască regulile privind
portul uniformelor militare şi să aibă o uniformă îngri-

jită, bine întreţinută, completă şi regulamentară în toate situa -
ţiile: la serviciu, la instrucţie, în oraş, în concediu, permisie,
ceremonii.

Purtarea altor uniforme decât a celor prevăzute în regula-
ment sau executarea de modificări la articolele de echipa-
ment este interzisă. Comandanţii sunt datori să asigure
cunoaşterea de către întregul personal a reglementărilor
privind portul uniformei militare, să controleze şi să
pretindă subordonaţilor să aibă o ţinută regulamentară în
toate împrejurările. De regulă, în perioada 1 mai - 31
octombrie se poartă uniforma de vară, iar în perioada 1
noiembrie - 30 aprilie se poartă uniforma de iarnă. Este
interzisă purtarea de către persoane neautorizate, în orice
situaţie, a uniformei militare sau a unor articole din com-
punerea acestora.

Drepturile anuale de echipament pentru cadrele militare
se stabilesc sub forma echivalentului valoric al cotei-părţi
anuale a articolelor prevăzute gratuit în norme şi se asigură
corespunzător încadrării la drepturi de echipament.
Echivalentul valoric al cotei-părţi anuale va fi recalculat
(reactualizat-indexat) anual în perioada 1 iulie - 30 septembrie,
în funcţie de evoluţia preţurilor.

Cadrele militare, în limita echivalentului valoric al
cotei-părţi anuale, pot primi:

- numai echipament;

- echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa
în bani;

- numai bani.

Anual, până în data de 15 octombrie, cadrele militare sunt
obligate să solicite, prin rapoartele de echipament, articolele
de echipament necesare pentru anul următor, care să le asi -
gure o uniformă completă şi regulamentară pentru perioada
de iarnă şi vară, necesară îndeplinirii sarcinilor de serviciu.
Sunt interzise prevederea în rapoartele de echipament, precum
şi distribuirea unor articole în cantităţi care depăşesc nevoile
reale pentru o echipare corespunzătoare, chiar dacă acestea
se încadrează în valoarea drepturilor anuale.

Echivalentul în natură solicitat de cadrele militare se
distri buie în tot cursul anului calendaristic, din 1 ianuarie
până în 31 decembrie - în limita echivalentului valoric al
cotei-părţi anuale stabilite pentru anul de echipare respectiv.

Acordarea cu anticipaţie a sumelor în bani ce reprezintă
echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a drepturilor de
echipament este interzisă. Acordarea de echipament în
natură cu anticipaţie, în principiu, este interzisă.

Se pot acorda cu anticipaţie unele articole de echipament
în situaţii cum sunt: uzarea prematură, ca urmare a unor
condiţii deosebite de muncă într-o perioadă de timp determi-
nată; când unii militari, datorită conformaţiei fizice şi portului
natural al echipamentului, îl uzează mai mult decât în mod
normal.

Aprobarea pentru distribuirea cu anticipaţie a echipa-
mentului se dă de către şeful unităţii, pe bază de raport
person al întocmit de solicitant şi depus pe cale ierarhică. 

Cadrele militare femei şi bărbaţi care beneficiază de con-
cediu pentru creşterea şi îngrijirea copiilor de până la 2 ani
primesc integral drepturile de echipament.

2. norme privind drepturile
de echipament pentru personalul
militar din i.g.s.U. şi unităţile
şi instituţiile subordonate acestuia.

a) Uniforma de reprezentare:
- şapcă (caschetă) stofă iarnă, vară - 1 la 3 ani;
- căciulă din blană naturală - 1 la 5 ani;
- căciulă din blană caracul (pt. colonel) - 1 la 6 ani;
- costum stofă iarnă, vară - 1 la 3 ani;
- scurtă cu mesadă şi guler - 1 la 5 ani;
- bluzon - 1 la 3 ani;
- manta pentru ploaie - 1 la 4 ani;
- cămaşă bluză cu mânecă lungă (albastru deschis) - 2 la 2 ani;
- cămaşă bluză cu mânecă scurtă (albastru deschis) - 2 la 2 ani;
- pantofi de iarnă - 1 la 2 ani;
- pantofi de vară - 1 la 1 an;
- cravată - 2 la 4 ani;
- suport însemne de grad - 6 perechi la 3 ani.
*Femeile primesc pălărie reprezentare în loc de caschetă şi o
fustă în loc de un pantalon lung.

B) Uniformă de serviciu:B) Uniformă de serviciu:
- şapcă iarnă, vară - 2 la 2 ani;
- costum unic cu 2 pantaloni - 1 la un an;
- scurtă cu mesadă serviciu - 1 la 4 ani;
- cămaşă bluză cu mânecă lungă (albastru închis) - 2 la 3 ani;
- cămaşă bluză cu mânecă scurtă (albastru închis) - 2 la 3 ani;
- tricou cu mânecă scurtă - 2 la 2 ani;
- bocanci unici - 1 la 1 an; 
* Pentru femei se asigură ghete cu şiret.

Bibliografie:

- Ordinul M.I.R.A. nr. 262 din 06.08.2007; 
- H.G. nr. 1301 din 20.09.2006. 

Salvatorii maramureşeni Paginile sPecialiştilor

Norme privind echiparea 
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Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

moşul a venit din Austria
la pompierii Secţiei Vişeu de Sus

Solidaritatea între cei care luptă cu focul şi camaraderia lor
nu au graniţe. Faptul a fost demonstrat, o dată în plus, de

acţiunea pompierilor din Fürstenfeld - Austria, care au făcut
cadou, de Sfântul Nicolae, Secţiei de Pompieri din oraşul
Vişeu de Sus, o autospecială performantă, în perfectă stare de
funcţionare. Iniţial, Primăria din Fürstenfeld a intenţionat să
vândă maşina la licitaţie, ca să obţină fonduri pentru o
autospecială nouă, însă mai mulţi reprezentanţi ai comu-

nităţii locale, în frunte cu domnul dr. Gerhard Trousil, au
insistat şi au reuşit să convingă edilii oraşului austriac să
doneze maşina pompierilor din Vişeu de Sus.

Sâmbătă, 4.12.2010, prietenii austrieci au înmânat cheile şi
actele autospecialei pompierilor vişeuani, în cadrul unei
cerem onii la care au participat domnul Vasile Ciolpan, pri-
marul oraşului Vişeu de Sus, consilieri locali, domnul dr.
Gerhard Trousil şi o delegaţie a pompierilor din Fürstenfeld,
precum şi inspectorul şef, col. Ion Pop, prim adjunctul, mr.
Ioniţă Sîrb, comandantul Detaşamentului de Pompieri din
Sighetu Marmaţiei, lt-col. Ovidiu Moldovan, comandantul
Secţiei de Pompieri din oraşul Vişeu de Sus, mr. Adrian
Vlaşin, cpt. Mihai Ardelean, ofiţer specialist I.S.U. şi cadrele
Secţiei de Pompieri din Vişeu de Sus.
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Un cadou extraordinar
de Moş Nicolae
Pompierii din localitatea Fürstenfeld, Austria, au dăruit o autospecială camarazilor
din Vişeu de Sus

Inspectorul şef, col. Ion Pop, primarul Vasile Ciolpan, prim adjunctul mr. Ioniţă Sîrb, comandatul Secţiei de Pompieri
Vişeu de Sus, mr. Adrian Vlaşin, alături de dr. Gerhard Trousil şi unul dintre pompierii austrieci
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Salvatorii maramureşeni EVEnimEnt

Gestul nu a rămas nerăsplătit

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

Autospecială potrivită
pentru intervenţii în zone dificile 

Trebuie precizat că autospeciala - a doua donată de comu-
nitatea din Fürstenfeld în ultimii doi ani pompierilor
vişeuani - are o capacitate de 6.000 de litri de apă şi 500 de
litri de spumogen şi este potrivită pentru intervenţii în zone
dificile din punct de vedere al accesului auto, cum este cea
din raionul de intervenţie al Secţiei de Pompieri Vişeu de
Sus, care cuprinde 10 localităţi, circa 25 de mii de gospodării
şi peste 87 de mii de persoane. 

Personalul Secţiei de Pompieri Vişeu de Sus, în formaţie

Insigne pentru oaspeţi Autospeciala primită în dar
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Copiii noştri
Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

Barza a avut serios de lucru în ultimele luni ale anului, în familiile pompierilor maramureşeni.
Trei domnişoare au venit pe lume, spre marea încântare a părinţilor şi familiilor din care fac parte.  

Alexia Maria Ardelean (n. 19.09.2010) 

Alexia e o fetiţă cuminte şi seamănă cu tatăl ei, Radu
Ardelean, paramedic la S.M.U.R.D. Baia Mare. Acesta

crede că micuţa a moştenit ochii frumoşi ai mamei ei, Ionela.
Cel mai mult îi place să fie legănată, în timp ce tatăl ei îi
citeşte basme.

Ada Borzan (n. 5.12.2010)

Afost cadoul adus de Moş Nicolae părinţilor ei, Kitty şi
Ovidiu Borzan, seara, pe o ninsoare ca în poveşti. Tăticul

Adei, Ovidiu Borzan, de la Detaşamentul de Pompieri Baia Mare,
e nespus de mândru şi crede că micuţa îi seamănă leit, mai
ales că nu prea plânge şi are un zâmbet incredibil de frumos.

Cristina Alexandra Maghear (n. 4.11.2010)

Seamănă cu amândoi părinţii, dar parcă mai mult cu
mămica ei, Loredana Cristina, spune mândru tăticul

micuţei - Marius  Maghear de la Garda de Intervenţie Şomu-
ta Mare. Este un copil cuminte, răsfăţat de toată familia, iar
bunicii sunt, cu toţii, topiţi după ea.

După domnişoare, e rândul unui tânăr care va împlini în
curând 2 ani.

Denis Bogdan Molnar (n. 12.01.2009)

Este primul copil
al Florentinei şi

al lui Mihai Molnar.
E hotărât ca atunci
când va fi mare să
devină pompier ca
tatăl său, care face
parte din Detaşa -
mentul de Pompieri
Baia Mare. Jucăria
favorită a lui Denis
este o autospecială
primită cadou de
Moş Nicolae. 

La mulţi ani,
Bogdane şi fie ca
toate visele tale

să se împlinească! 
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Cosmin Vasile Lakatoş este elev în clasa a doua la o şcoală
din Baia Mare şi ştie de pe acum ce vrea să devină când

va fi mare - pompier! Ca eroii săi de la Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului
Maramureş, pe care şi-a dorit nespus de mult să-i cunoască. 

Cosmin ştie multe despre pompieri şi misiunile lor, ştie că
„sting focul şi salvează vieţi” şi i-a văzut trecând, nu o dată,
în viteză, cu maşinle lor mari şi roşii în drum spre locul
vreun ei intervenţii. Copilul avea însă un vis: să-i cunoască pe
salvatorii maramureşeni şi să-i vadă la lucru, de aproape, în
carne şi oase. 

Pentru că Moş Nicolae ştie ce-şi doresc toţi copiii,
pompier ii l-au invitat pe Cosmin în data de 6 decembrie,

împreună cu tatăl său, la sediul Detaşamentului de Pompieri
din Baia Mare. A fost o zi pe care băieţelul o va ţine minte cu
siguranţă. El a făcut un tur al unităţii, iar ghizi i-au fost chiar
prim adjunctul inspectorului şef, mr. Ioniţă Sîrb şi
comandan tul Detaşamentului Baia Mare - lt. Nicuşor
Miclăuş. Copilul a urcat la volanul unei autospeciale şi a
văzut de aproape tehnica de luptă şi echipamentul de pro-
tecţie al celor ce luptă cu focul. 

Şi, pentru că în data de 14 decembrie Cosmin urma să
împlinească 9 ani, pompierii i-au mai făcut o surpriză: i-au
dăruit o cască inscripţionată cu numele său, ca să-i aducă
aminte că de acum încolo are o mulţime de noi prieteni, ca de
altfel toţi copiii, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş.
Bucuros, băiatul a mulţumit gazdelor şi a promis că va reveni
cât de curând, alături de colegii lui de clasă.
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“Când voi fi mare,
vreau să mă fac pompier!”
Dorinţa lui Cosmin Vasile Lakatoş de a-i cunoaşte pe salvatorii maramureşeni
s-a împlinit de Moş Nicolae

Cosmin, la volanul unei autospeciale Cosmin şi noii săi prieteni

O cască în dar... ... care-i vine de minune
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nicolae Zola a devenit îndrumătorul
spiritual al pompierilor maramureşeni

Ziua de 13 septembrie 2010 a fost una cu o semnificaţie deo -
sebită pentru unul dintre paramedicii S.M.U.R.D. Mara -

mureş, plt. maj. Nicolae Zola. În cadrul liturghiei arhiereşti
desfăşurată la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia
Mare, dedicată începerii anului şcolar, colegul nostru a fost
hirotonit preot ortodox. A fost un semn bun; un nou început,
atât pentru elevi, cât şi pentru proaspătul slujitor al Domnului. 

Serviciul religios a fost oficiat de Prea Sfinţia Sa Justin
Sigheteanul, însoţit de un sobor de 7 preoţi şi 4 diaconi. La
liturghie a  participat şi Înalt Prea Sfinţia Sa Justinian Chira,
Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului. La final, după
hirotonirea noului preot, adjunctul inspectorului şef al I.S.U.
Maramureş, col. Eugen Nour, a înmânat diplome de exce-
lenţă celor doi înalţi ierarhi prezenţi - Î.P.S. Justinian Chira,
Arhiepiscop al Maramureşului şi Sătmarului şi P.S. Justin
Sigheteanul, Arhiereu Vicar al aceleiaşi episcopii.

Proaspătul preot, Nicolae Cornel Zola, a intrat în rândurile
militarilor Detaşamentului de Pompieri Baia Mare în anul
2006, iar de anul acesta este paramedic în cadrul S.M.U.R.D.
El a absolvit Facultatea de Teologie a Universităţii de Nord
din Baia Mare în 2006.

Părintele Zola, cum se va
numi de acum încolo, va sluji
într-o capelă, care poartă
numele ocrotitorului pom-
pierilor din România, Sfântul
Ierarh Iosif cel Nou de la
Partoş, amenajată la reşedinţa
inspectoratului, iar activitatea
şi-o desfăşoară în timpul liber,
în mod voluntar, fără să fie
retribuit. 
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Premieră pe ţară:
Nicolae Zola - primul paramedic
S.M.U.R.D. hirotonit preot

Col. Eugen Nour înmânează diplome de excelenţă
ÎPS Justinian Chira şi PS Justin Sigheteanul
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plt. maj. nicolae Zola

MOttO: 

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
pământ pace, între oameni bunăvoire” 

(luca 2, 13-14)

În fiecare an, în data de 25 decembrie (după calendarul gre-
gorian) sau pe 6 ianuarie (după calendarul iulian) creştinii

din lumea întreagă sărbătoresc Crăciunul. Este unul dintre
cele 12 praznice împărăteşti, a treia mare sărbătoare după
Paşte şi Rusalii.

Crăciunul este prin excelenţă o sărbătoare a familiei, a
bucuriei, a bunătăţii. Puţini sunt însă aceia care meditează la
semnificaţia profundă a acestei sărbători, adică Naşterea
Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Sfânta scriptură vorbeşte
despre această zi ca despre una de importanţă covârşitoare
pentru noi toţi. Atunci, spun evangheliştii, prin naşterea
Fiului Său, Dumnezeu le-a dăruit oamenilor o cale de elibe -
rare din starea de singurătate şi din robia păcatului.
„Naşterea Domnului este darul făcut de Dumnezeu întregii
omeniri, din iubirea Sa faţă de noi. Dumnezeu L-a dat pe
singur ul Său Fiu pentru ca nimeni să nu moară, ci să aibă
viaţă veşnică” (Luca 2, 14).

Evangheliile mărturisesc despre închinarea magilor de la
Răsărit, care - călăuziţi de o stea - au ajuns în Bethleem.
Acolo, într-o umilă iesle, venise pe lume Mântuitorul Iisus
Hristos: „… Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc, împreună
cu Iosif şi Maria, mama Lui, şi, căzând la pământ, s-au închinat
Lui; şi deschizând visteriile lor I-au adus Lui daruri: aur,
tămâie şi smirnă” (Matei 2, 11). „Dar îngerul le-a zis: «Nu vă
temeţi! Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va
fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, care este
Hristos Domnul, în cetatea lui David»” (Luca 2, 10-11).  

Părinţii Bisericii ne învaţă că, pentru această mare sărbă-
toare, trebuie să ne pregătim trupeşte şi sufleteşte prin post.
Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos se prăznuieşte
în spaţiul liturgic al Bisericii prin participarea la slujbele ofi-
ciate cu acest prilej, prin spovedanie şi primirea Sfintelor
Taine (euharistie). Vestea Naşterii Domnului Iisus Hristos
este un motiv de mare bucurie pentru toţi creştinii. Bucuria
credinţei se statorniceşte şi se intensifică prin rugăciune
fierbinte, prin pocăinţă şi iertare de păcate, prin eliberarea de
patimi, prin cuvântul bun şi fapta cea bună, prin viaţă şi
iubire curată.

În noaptea sfântă de Crăciun, lăsaţi deoparte grijile
lumeşti şi supărările! Deschideţi-vă inimile şi sufletele,
primiţ i un strop din binecuvântarea care se revarsă peste
lume în noaptea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos! 

tuturor colegilor din i.S.u. Maramureş,
familiilor acestora, prietenilor

şi cititorilor noştri

un gând bun, Sărbători fericite
şi La mulţi ani! 

Semnificaţia religioasă
a Sărbătorii Crăciunului



Plt. adj. ing. Cornel Băbuţ

Înainte de Crăciun, numeroşi colindători au trecut pragul
Detaşamentului de Pompieri Baia Mare. Primii au fost

copiii de Şcoala Generală „Nichita Stănescu” din Baia Mare
şi cei de la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a
Minorilor, care, îmbrăcaţi în port popular, le-au cântat şi

le-au făcut urări de bine militarilor. Copiii au fost răsplătiţi,
după tradiţie, cu mere şi dulciuri. Înainte de a pleca, ei au
făcut un tur al unităţii şi au avut ocazia să vadă de aproape
autospecialele de intervenţie.

Pompierii s-au bucurat şi de vizita copiilor de la Grădiniţa
şi Şcoala Generală „Ion Luca Caragiale” din Baia Mare. Nu
mai puţin de 30 de mici colindători au susţinut un adevărat
program artistic, cu momente individuale şi armonii corale.
Micuţii de la grădiniţă au impresionat cu straiele populare şi
prezenţa scenică, iar colegii lor din clasele mai mari au
demonstrat, intonând câteva cântece de Crăciun britanice şi
americane, că au învăţat temeinic la orele de engleză.

Pompierii au fost impresionaţi de gestul copiilor şi i-au
răsplătit pe colindători, ca nişte gazde bune ce sunt, cu colă-
cei, mere şi dulciuri şi i-au invitat să revină şi la anul. 

ajutor pentru
cei defavorizaţi

Ca de fiecare dată, înainte
de sărbători, personalul
inspectoratului s-a gândit şi
la cei încercaţi de soartă.
Pompierii Detaşamentului
Baia Mare au dus pachete cu
produse alimentare de bază
unui număr de 8 familii cu
posibilităţi materiale reduse
din Baia Mare, Groşi, Mocira
şi Lăpuşel. Oamenii s-au
bucurat că, şi de această
dată, pompierii au fost alături
de ei.
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Colindători la pompieri
Cete de copii au ţinut să îi colinde pe prietenii lor în uniformă

Alături de cei mai puţin favorizaţi
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S-a constituit în primele zile de decembrie, iar pe 6.12,
com ponenţ  ii corului s-au întâlnit la prima repetiţie, chiar

de Sfântul Nicolae. Prima lor ieşire în public a avut loc în
data de 19.12, la Biserica „Înălţarea Domnului” din munici -
piul Baia Mare, la invitaţia cpt. Mihai Ardelean, curator al
respectivului lăcaş de cult. 

Componenţii corului au susţinut un program de colinde
primit cu ropote de aplauze de către enoriaşii prezenţi la
liturghia de duminică. Nimeni nu şi-ar fi imaginat că  e vorba
despre o formaţie cu nici două săptămâni de existenţă la
activ. Toţi membrii grupului sunt amatori, fac parte din
personal ul Detaşamentului de Pompieri Baia Mare şi nu au
studiat muzica, în afară de coordonatorul corului, proaspătul
părinte Nicolae Zola. 

În zilele premergătoare Crăciunului, grupul a colindat pe
la Prefectură, Consiliul Judeţean, Primăria Baia Mare, Ins -
pec toratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, Inspec to ratul
Judeţean de Jandarmi, Episcopia Ortodoxă a Mara mureşului
şi Sătmarului şi mass-media locală. 

Însuşi existenţa corului demonstrează că pompierii
maramureş eni au multe alte talente în afară de priceperea
dovedită în ce priveşte intervenţiile în situaţiile de
urgenţă. 

Activitatea corului a fost sprijinită de la bun început,
deplin, de către domnul inspector şef, col. Ion Pop şi de către
lt. Nicuşor Miclăuş, comandantul Detaşamentului Baia
Mare, cărora părintele Zola, sufletul acestui grup, le
mulţumeşte sincer. El ţine să mulţumească, de asemenea,
colegilor din cor, care şi-au sacrificat din timpul liber pentru
a putea duce la bun sfârşit această frumoasă iniţiativă.   
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Corul pompierilor
Grupul coordonat de părintele Nicolae Zola a luat fiinţă la începutul lunii decembrie 

Corul pompierilor în concert la Biserica „Înălţarea Domnului” din Baia Mare
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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!

Mariana şi Ioan Coman

Sunt amândoi din Săcel şi s-au cunoscut în urmă cu 6 ani,
pe când erau elevi la liceu. Vremea a trecut, iar cei doi s-au

hotărât să-şi pună pirostriile şi au făcut nunta în 4 septem-
brie. Proaspăta doamnă Coman urmează cursurile unei şcoli
postliceale pentru că se pregăteşte să devină asistentă
medical ă.     

Adriana şi Gheorghe Melniciuc

S-au cunoscut în urmă cu 10 ani, în Bogdan Vodă. Adriana
era profesoară, făcea naveta şi ieşise la ocazie, iar

Gheorghe a luat-o cu maşina. Pe drum au intrat în vorbă şi,
după 10 ani, şi-au dat seama că e momentul să se căsăto -
rească. Au făcut nunta în 16 octombrie, în Vişeu de Sus. Pe
viitor îşi doresc doi copii, un băiat şi o fată. 

Lucia şi Ioan Iurac

S-au cunoscut în urmă cu 4 ani, la o petrecere în locali-
tatea Bistra. În cele din urmă, au decis că e momentul să

oficializeze relaţia. Au făcut nunta în 23 octombrie în
Petrova. 

Maria Daniela şi Dorel Negrea

Au făcut nunta în 25 septembrie, în Vadu Izei. Destinul
i-a adus împreună acum 7 ani, de Crăciun, pe când

umblau la colindat. El era student la Ştiinţe Economice, iar ea
- elevă de liceu. Maria Daniela şi Dorel îşi doresc şi ei, pe
viitor, doi copii.  
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Buni la tenis de masă

Pompierii maramureşeni au dovedit, încă o dată, că sunt
sportivi adevăraţi. În perioada 15.11 - 18.11, la Câmpulung
Muscel, s-a desfăşurat etapa finală a Campionatului de tenis
de masă „Cupa Asociaţiei Sportive a Pompierilor din
România”, ediţia a 7-a. La întrecerile organizate de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Căpitan Puică
Nicolae” al judeţului Argeş au participat doi reprezentanţi ai
inspectoratului nostru: lt-col. Ovidiu Moldovan, comandantul
Detaşamentului de Pompieri Sighetu Marmaţiei, la categoria
peste 45 de ani şi plt. adj. Radu Şiman, de la aceeaşi
subunitat e, la categoria 36-45 de ani. 

Dovedind o formă sportivă foarte bună, lt-col. Ovidiu
Moldovan a reuşit să se claseze pe locul doi, la finalul între-
cerii, şi a obţinut, cu această ocazie, calificarea în finala pe
Ministerul Administraţiei şi Internelor, care se va desfăşura
în martie 2011. 

Cupa „1 Decembrie” la minifotbal în sală

La Sighetu Marmatiei, în Sala Polivalentă, s-au desfăşurat,
în data de 25.11, meciurile din cadrul Cupei „1 Decembrie”
la minifotbal, ediţia a II-a, 2010. Competiţia a reunit la start

echipe ale reşedintei inspectoratului, Detaşamentelor de
pompieri Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei, Secţiei Vişeu de
Sus, Pichetului Târgu Lăpuş şi Gărzii de Intervenţie Şomcu-
ta Mare. 

Toţi participanţii au dat dovadă de fair-play desăvârşit.
La final, pe locul I s-a clasat reprezentativa Gărzii de

Intervenţie Şomcuta
Mare, urmată de echipa
Detaşamentului Sighetu
Marmaţiei, de cea a
Secţiei de pompieri Vişeu
de Sus, de reprezentativa
de la reşedinţa inspec-
toratului, de cea a Deta -
şamentului de pompieri
Baia Mare şi de echipa
Pichetului de pompieri
Târgu Lăpuş.

Au mai fost premiaţi
cel mai bun portar - sg
maj. Marchiş, de la
Garda de Intervenţie
Şom cuta Mare, golghe -
terul competiţiei - slt. Pop
Vasile, de la reşedinta
inspectoratului şi cel mai
tehnic jucator - plt.
Maghiar Marius, de la
Garda de Intervenţie
Şomcuta Mare. 
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Sportivi adevăraţi

Premianţii turneului de minifotbal

Lt-col. Ovidiu
Moldovan
şi distincţiile
obţinute
la tenis de masă



Plt. călin ilie Bâtea

Motto:

reciclarea
înseamnă
respect
pentru mediu
şi pentru
noi înşine.
reciclate corect,
deşeurile capătă
valoare!

Personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Gheorghe Pop de Băseşti” este, prin natura atribuţiunilor,
dedicat protecţiei mediului înconjurător şi conştient de im -
portanţa acestui tip de activitate pentru generaţiile ur mă toar e.

Ca urmare, aplicarea Legii 132/2010, prin care instituţiile
publice sunt obligate să colecteze selectiv deşeurile, s-a făcut
imediat după intrarea ei în vigoare, fără dificultăţi. 

În cadrul i.s.U. Maramureş se aplică următoarele
măsuri:

- personalul este obligat să depoziteze deşeurile de hârtie
şi carton în recipientele de culoare albastră;

- personalul este obligat să depoziteze deşeurile de metal
şi plastic în recipientele de culoare galbenă;

- personalul este obligat să depoziteze deşeurile de sticlă
albă sau colorată în recipientele de culoare verde.

Parteneriatul aflat în derulare dintre inspectoratul pentru
situaţii de Urgenţă „gheorghe Pop de Băseşti”  şi agenţia
de Management energetic Maramureş a dus la o acţiune de
reciclare a deşeurilor rezultate din:

- utilizarea tonerelor laser şi a cartuşelor inkjet provenite
din activitatea zilnică a instituţiei;

- colectarea/reciclarea bateriilor şi acumulatorilor
standar d din comerţ;

- colectarea deşeurilor de echipamente de iluminat
economic e.

Salvatorii maramureşeni Paginile sPecialiştilor

Respect faţă de mediu
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