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de sfin  ţire a bustului căpitanu
lui Pa  vel Zăgănescu, oficiat de 
că   tre P.S. Dr. Iustin Hodea Si
gheteanul, Arhiereu Vicar al 
E pis  copiei Ortodoxe Române a 
Maramureşului şi Sătmarului, îm
preună cu un sobor de preoţi.

La activitate au participat Gabriel 
Oprea, viceprimministru al Gu  
vernului României, Anton Ro
hian, prefectul judeţului Mara
mureş, colonel Eugen Vişan, 
adjunct al inspectorului general 
al Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă, Gabriel Ze
tea, vicepreşedinte al Consiliului 

Ju deţean Maramureş, Cătălin 
Che recheş, primarul municipiu
lui Ba ia Mare, parlamentari, 
membri ai Consiliului Judeţean, 
ai Co mitetului Judeţean pentru 
Situa ţii de Urgenţă, respectiv  
ai Comite tului Local pentru Si
tua ţii de Urgenţă, primari şi 
consilieri locali, ma gistraţi, şefi 
ai ins tituţiilor cu care I.S.U. Ma
ramureş colaborea ză, înalte feţe 
bisericeşti, cadre în activitate, 
rezervă şi re tragere din poliţie, 
poliţia de frontieră, poliţia trans
porturi, penitenciar, serviciul 
pentru imigrări, jandarmerie şi 
poliţia locală. 

În deschidere, Corul Bărbătesc din Finteuş, 
Fanfara Municipală Millennium Band Baia 
Mare şi artistul Nicolae Sabău au in terpretat 
cântece patriotice. 

Pop de Băseşti, oficiat de către  
P.S. Vasile Bizău, Episcopul Epar
hiei de Maramureş a Bisericii 
Ro  mâne Unită cu Roma, Greco
Catolică, îm preună cu un sobor de 
preoţi, respectiv serviciul religios 

La ora 9.00, sa prezentat raportul 
domnului Gabriel Oprea, vice
primministru al Guvernului Ro
mâniei. 
A urmat apoi serviciul religios de 
sfinţire a bustului lui Gheorghe 

CEREMONIE  
SFINŢIRE  BUSTURI 

Sâmbătă, 21 septembrie a.c., cu începere de la ora 08.30, 
la sediul I.S.U.  Maramureş s-a desfăşurat festivitatea de 
dezvelire şi sfinţire a busturilor a două personalităţi 
istorice marcante, respectiv: 
n Gheorghe Pop de Băseşti, preşedintele Adunării 
Naţionale de la Alba Iulia - la 1 Decembrie 1918 
n Căpitanul Pavel Zăgănescu, eroul pom pierilor din 
România, 13 septembrie 1848.
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Ceremonia a continuat cu alocu ţiuni, 
apoi a urmat înmânarea de busturi 
reprezentându-l pe Gheorghe Pop 
de Băseşti următoarelor personalităţi: 
Gabriel Oprea, viceprim-ministru, prof. 
Ana Moldovan, inspector şcolar general 
al Inspectoratului Şcolar Judeţean, 
reprezentată prin prof. dr. Delia Ardelean, 
inspector şcolar general adjunct, prof. Silvia 
Florina Pop, directorul Şcolii Gimnaziale 
“Nicolae Bălcescu” şi Florian Mătăsaru, 
dirijorul Fanfarei Municipale Millenium 
Band Baia Mare. 

Busturi reprezentândul pe Cpt. 
Pavel Zăgă nescu au fost înmânate 
col.(r) Hara lambie Cacina, 
Preşedintele Aso cia ţiei Naţionale 
a Veteranilor de Război filiala 
Bogdan Vodă, generalilor de 
brigadă în rezervă Marcel Pop 
şi Vasile Zete, dr. Ioan Marchiş, 
care a creat cele două opere de 
artă, Dănuţ Pop, cel care a realizat 
turnarea în bronz a busturilor, 
rapsodului Nicolae Sabău şi prof. 
Andrei Dragoș, dirijorul Corului 
Bărbătesc din Finteuş. 

În cadrul activităţii a fost premiată echipa 
Şcolii Gimnaziale “Nicolae Bălcescu”, 
pentru rezultatul de excepţie obţinut  
la etapa naţională a Concursului cu 
tematică de protecţie civilă “Cu viaţa mea 
apăr viaţa”, desfăşurat la Bacău, chiar de 
Ziua Pompierilor, 13 septembrie: locul I 
şi medalia de aur.  Au fost recompensaţi 
elevii George Popan, Raul Bartoş, Mircea 
Olar, Ionuţ Bogdan, Cristian Pop și 
profesorul coordonator ing. Daniel Pop. 

Premierea a fost făcută de către Gabriel Oprea, 
viceprimministru, Cătălin Cherecheş, primarul 
municipiului Baia Mare, col. Ion Pop, inspector 
şef I.S.U. şi mr. Adela Fülöp, din partea I.P.A.  
Secţia Română, Regiunea 4 Maramureş. 
Sau depus  coroane de către oficialităţile par
ti  cipante, după care a urmat defilarea unui 

detaşament de onoare constituit din cadre 
I.S.U. Maramureş, condus de lt.col. Ioniţă Sîrb, 
prim adjunct al inspectorului şef. La final, 
Corul Bărbătesc din Finteuş a interpretat două 
cântece patriotice, ascultate cu mare interes de 
cei prezenţi. 



6 7

SALVATORILOR
maramureşeni

La data de 1 aprilie 1937 se înfiinţează 
”Secţia de pompieri Baia Mare” şi 
„Secţia de pompieri Sighet”. 

Cazarma Secţiei de pompieri Baia 
Mare, nou constituită, se afla pe str. 
Horia, nr. 6, de unde în anul 1954 se 
mută în actualul sediu. Ca urmare a 
reorganizării, cu data de 1 ianuarie 
1951, a Grupului Administrativ de 
Pom pieri Cluj în 7 Grupuri de Pom
pieri Regionale, ia fiinţă „Grupul de 
Pom pieri Regional Baia Mare”.

La 01.12.1950 ia fiinţă Grupul de 
Pompieri Regional Baia Mare. 

Din 1 octombrie 1968 unitatea se 
trans  formă în „Grupul de pompieri 
militari al judeţului Maramureş” prin 
transformarea sa din grup regional 
în Grup de cate go ria B, avînd în 
subordine Companiile Baia Mare, Si
ghetu Marmaţiei şi Vişeu de Sus.
În 01.11.1996, unitatea se transformă 
în Grupul de Pompieri „Gheorghe Pop 
de Băseşti” al judeţului Maramureş. 
Prin Decretul Prezidenţial 21 din 20 
ianuarie 1997, Gru   pului de Pompieri 
„Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului 
Maramureş i se acordă drapelul de 
luptă.

Din 15.12.2004 se înfiinţează 
Ins pectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Gheorghe Pop de 
Băseşti” al judeţului Maramureş, 
prin unificarea Grupului de 
Pompieri „Gheorghe Pop de 
Băseşti” al judeţului Maramureş 
cu Inspectoratul de 
Protecţie Civilă al 
judeţului Maramureş.

I.S.U.
MARAMUREŞ

O primă etapă a 
modernizării se diului 
I.S.U. s-a încheiat 
în 05.11.2011, 
odată cu sfinţirea 
Paraclisului din cadrul 
Inspectoratului, a 
statuii lui Gheorghe 
Pop de Băseşti, 
amplasată pe holul 
instituţiei, a icoanei 
Sfântului Ierarh 
Iosif cel Nou de la 
Partoş, protectorul 
pompierilor şi a 
troiţei amplasată în 
faţa Detaşamentului 
de Pom pieri „Cpt. 
Marchiş Adrian” Baia 
Mare. 

Din grup regional, 
unitatea devine, 
în 1968, „Grupul 

de Pompieri 
militari al judeţului 
Maramureş, având 

în subordine 
Companiile Baia 

Mare, Si ghetu 
Marmaţiei şi Vişeu 

de Sus.

I.S.U. Maramureş ia 
fiinţă în 2004, prin 

unificarea Grupului 
de Pompieri 

„Gheorghe Pop de 
Băsești”  

cu Inspectoratul 
de Protecție 

Civilă a Județului 
Maramureș.

NOU

VECHI
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Rep.: Care a fost motivul realizării bus-
tului lui Gheorghe Pop de Băseşti?

Col. Ion Pop: Pe lângă faptul că Ins
pectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al 
judeţului Maramureş îi poartă numele, 
Gheorghe Pop de Băseşti este un 
etalon de patriotism, curaj şi sacrificiu, 
atributele de bază ale oricărui pompier 
militar. Luptător neobosit pentru cauza 
naţională, memorandist, preşedinte 

al Adunării Naţionale, subliniind în 
cuvântul de deschidere “realizarea 
ma relui vis al lui Mihai Viteazul, 
unirea tuturor celor de o limbă şi de 
o lege, întrun singur şi nedespărţit 
stat numit România”, Gheorghe Pop 
de Băseşti nu este nu mai unul dintre 
cele mai importante personalităţi ale 
Maramureşului, ci şi unul dintre cei mai 
mari români. 

Rep.: Ce semnificaţie are ziua de 13 
septembrie pentru pompieri?

Col. Ion Pop: Ziua de 13 sep
tembrie înseamnă, pentru pom

pieri, începutul unei istorii scrisă cu 
curaj, vitejie şi onoare. De la bătălia 
din Dealul Spirii, au trecut 165 de 
ani. Însă principiile care au „mânat în 
luptă” atunci pompierii, au rămas la fel 
de actuale. Bătălia din Dealul Spirii de 
la Bucureşti a intrat în istorie ca unul 
dintre actele care dau măsura eroismului 
pompierilor militari.

Intra rea în Bucureşti a trupelor de in
vazie a prilejuit unităţilor române 
prezente în garnizoană  printre care 
şi Compania de Pompieri  unul din
tre cele mai înălţătoare momente ale 
Revoluţiei române de la 1848.
Încleştarea din Dealul Spirii, a devenit 
simbol al luptei pentru libertate şi 
independenţă naţională a poporului 
român. 
Datorită importanţei acestui moment, 
simbolisticii lui extraordinare dar şi 
personalităţii căpitanului Pavel Zăgă
nescu, modelul fiecărui pompier, am 
decis să realizăm o statuie dedicată 
eroului. 

De aceea, realizarea şi montarea bustu
lui său în faţa sediului Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe 
Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş 
reprezintă, deopotrivă, împlinirea unui 
vis material şi spiritual. Este o operă de 
artă care înnobilează această instituţie 
şi reprezintă un model pe care noi 
încercăm săl urmăm. 

Rep.: Toată lumea se întreabă cum 
reuşiţi să faceţi atât de multe investiţii 
în vremuri de criză?

Col. Ion Pop: Prin muncă, per se
verenţă, cu ajutorul colegilor şi al 
oamenilor de bine care înţeleg că sin
gurul nostru obiectiv este acela de a fi 
în slujba comunităţii, de a ajunge cât 
mai repede acolo unde este nevoie de 
noi şi de a salva vieţi şi bunuri. 
Suntem una dintre instituţiile creditate 
cu cea mai mare încredere din partea 
populaţiei şi încercăm prin tot ceea ce 
facem să nu dezamăgim. Fiecare trebuie 
să fie conştient de ceea ce are de făcut şi 
săşi îndeplinească, cu responsabilitate, 
misiunile încredin ţate. 
Pe această cale doresc să felicit întreg 
personalul Inspectoratului pentru 
profesionalismul şi dăruirea de care 
dau dovadă în fiecare moment. 

Între noi circulă o vorbă: „ştii când 
pleci, dar nu ştii când şi dacă mai vii”. 
Rep.:  Un mesaj pentru mara mu re-
şeni?

Col. Ion Pop: Transmit pe această 
cale locuitorilor judeţului Ma ra mu
reş întreaga noastră dăruire şi dis
ponibilitate, asigurândui că pom
pierii militari  pot face faţă, cu succes, 
provocărilor zilnice şi sunt permanent 
în slujba cetăţeanului. 

Gheorghe Pop de Băseşti  
este un etalon de patriotism,  
curaj şi sacrificiu, 
atributele de bază ale oricărui 
pompier militar

Colonel Ion PoP, şeful Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
„Gheorghe Pop de Băseşti”  al judeţului Maramureş

„Între noi circulă o vorbă² «ştii 
când pleci, dar nu ştii când şi 

dacă mai vii». 
Transmit pe această cale 

locuitorilor judeţului Ma ramureş 
întreaga noastră dăruire şi 

disponibilitate, asigurându-i că 
pom pierii militari  pot face faţă, 

cu succes, provocărilor zilnice 
şi sunt permanent în slujba 

cetăţeanului.” 

Colonel Ion PoP

„Sin gurul nostru obiectiv 
este acela de a fi în slujba 
comunităţii, de a ajunge cât mai 
repede acolo unde este nevoie de 
noi şi de a salva vieţi şi bunuri. 
Suntem una dintre instituţiile 
creditate cu cea mai mare 
încredere din partea populaţiei şi 
încercăm prin tot ceea ce facem 
să nu dezamăgim. Fiecare trebuie 
să fie conştient de ceea ce are 
de făcut şi să-şi îndeplinească, 
cu responsabilitate, misiunile 
încredinţate”. 

Colonel Ion PoP



„Cu viaţa mea apăr viaţa”10 11
+ Dr. Iustin Hodea Sigheteanul 

Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului 

Apărută ca o necesitate în asigurarea protecţiei forţelor necombatante, după 
prima conflagraţie mondială, protecţia civilă şia extins domeniul de activitate 
nu numai asupra militarilor, dar şi asupra populaţiei civile. „Cu viaţa mea apăr 
viaţa” – deviză rămasă înscrisă în tradiţia armei – a fost onorată şi consacrată 
pe parcursul celor peste 80 de ani de existenţă, prin misiunile dificile executate 
pentru salvarea vieţii şi înlăturării efectelor distrugătoare produse de dezastrele 
naturale şi catastrofele care au marcat de atâtea ori ultima jumătate de secol. 
Ca reprezentanţi ai Bisericii nu putem să nu fim alături de cei care au un spirit 
de jertfă atât de ridicat, alături de cei care înţeleg mai bine decât alte categorii 
sociale că viaţa fiecărei persoane este cel mai mare dar primit  de la Dumnezeu.
De aceea, Biserica, prin reprezentanţii ei, se străduieşte să fie mereu 
aproape de toţi slujitorii acestei arme, completând latura sufletească şi 
duhovnicească, care este de un real folos celor implicaţi în acţiunile de 
salvare ale semenilor lor. Biserica a răspuns solicitărilor care au venit 
dinspre ostenitorii acestei înalte instituţii, prin participări la diferite 
evenimente, prin sfinţirea de altare sau prin încredinţarea unor 
preoţi care să răspundă nevoilor sufleteşti.
Gândurile noastre ale tuturor se îndreaptă spre cei care, acţionând 
sub deviza “cu viaţa mea apăr viaţa”, se găsesc permanent în slujba 
cetăţenilor pentru ai preveni, ocroti, salva şi ajuta să învingă stihiile 
naturii sau orice pericole majore, fapte care nu au cum să nu fie 
înscrise în adevărata „carte a vieţii”, cea care asigură menţinerea 
noastră pe calea mântuirii. 

În cartea tradiţiilor de luptă, pompierii militari au înscris memorabile 
pagini de istorie. România comemorează o pagină eroică înscrisă în 
istoria naţională, acum 165 de ani, când pompierii noştri au respins, în 
Dealu Spirii, intervenţia străină de reprimare a Revoluţiei paşoptiste. 
Zi de zi la datorie, dumneavoastră, pompierii  maramureşeni sunteţi 
în permanenţă pregătiţi, pentru a lupta cu incendiile devastatoare sau 
cu alte calamităţi, situaţii în care, de nenumărate ori, ati făcut dovada 
sacrificiului suprem. Constituiţi în servicii profesioniste, voluntare 
sau private pentru situaţii de urgenţă, interveniţi la o gamă variată 
de evenimente, de la stingerea incendiilor şi primajutor în accidente 
rutiere sau tehnologice, la asanarea terenului de muniţie,  precum şi alte 
acţiuni de protecţie civilă, ori alte catastrofe naturale.
Se cuvine să vă cinstim pe dumneavoastră, cei care sunteţi  eroii din 
mijlocul nostru, încununânduvă actele de  curaj, dedicarea şi sacrificiul 
până la jertfă. Astfel asistăm cu mândrie la dezvelirea şi  sfinţirea 
busturilor marilor luptători ai neamului: Pavel Zăgănescu, căpitan de 
pompieri, cel   care a condus Compania de Pompieri români în bătălia 
din Dealul Spirii de la 13 septembrie1848 împotriva trupelor otomane 
şi Gheorghe Pop de Băseşti, preşedintele Adunării Naţionale de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918. 
Prin această acţiune, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă   
Maramureş, cu sprijinul sculptorului dr. Ioan Marchiş, realizatorul 
celor două busturi din bronz, aduc  un omagiu părintelui spiritual al 
instituţiei, Gheorghe Pop de Băseşti .  
La ceas aniversar, transmit personal  tuturor pompierilor din judeţul 
Maramureş cele mai calde felicitări, multă sănătate, încredere în 
propriile forţe şi succes în îndeplinirea misiunilor ce le revin. 

„Realizările profesionale 
ale pompierilor se numără 
în vieţi şi valori salvate”

Av. Zamfir Ciceu,  
Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş  

Nu e puţin lucru să conduci în topul încrederii populaţiei, ştiut fiind 
cât de greu se câştigă încrederea şi cât de uşor se poate pierde, cât de 
fragil este acest prag între încredere şi neîncredere. În toate sondajele, 
pompierii sunt pe primul loc în acest top al încrederii, cu procente care 
se apropie de 90%, semn că, prin felul exemplar în care îşi îndeplinesc 
misiunea, nau dezamăgit aşteptările cetăţenilor, că percepţia populaţiei 
asupra acestei categorii umane şi profesionale este una excepţională. 
Pompierii sunt parte componentă a unei structuri specializate 
destinate să execute misiuni de prevenire şi monitorizare a 
dezastrelor, de salvare în situţii de urgenţă, de intervenţie în 
caz de incendii. Activitatea lor are ca principal scop salvarea 
vieţii şi a valorilor materiale şi se bazează pe principii precum 
competenţa, promptitudinea, profesionalismul, spiritul de sacrificiu, 
corectitudinea, demnitatea şi onoarea. 
În munca lor, pompierii nu pot simula că îşi îndeplinesc atribuţiile de 
serviciu, aici nu se poate trişa, nu se poate rezolva prin telefon sau prin 
intermediari, nu se poate amâna sau lucra cu jumătăţi de măsură, nu pot 
exista favoritisme sau discriminări. Aici nu îţi permiţi să eziţi, să greşeşti 
sau să fii superficial, responsabilitatea fiind imensă. Se intervine imediat, 
se duce o luptă „la propriu” cu focul, cu apa, cu natura. Realizările 
profesionale ale pompierilor se numără în secunde recuperate din calea 
dezastrelor, în vieţi salvate, în valori recuperate sau protejate. 
Este apreciabilă puterea de muncă a acestor oameni, este exemplar felul 
în care aleg săşi facă datoria, să pună profesia pe primul plan, adesea 
sacrificânduşi mult din timpul pe care ar trebui săl aloce familiei. 
Conştienţi fiind de importanţa existenţei unei baze materiale adecvate, 
a unei logistici corespunzătoare pentru o instituţie de o asemenea 
importanţă pentru liniştea şi siguranţa comunităţii, Consiliul Judeţean 
Maramureş a aprobat pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Gheorghe Pop de Băseşti” al județului Maramureş    sumele necesare 
din buget pentru amenajarea a patru garaje şi a unei mansarde, pentru 
achiziţionarea unui calculator şi a unei imprimante, dar şi pentru 
asigurarea combustibilului în vederea îndeplinirii misiunilor  
de stingere a incendiilor. 
Astfel, în anul 2012, dintrun total de 842,80 mii lei, cât a fost bugetul 
alocat ISU, 388 mii lei au fost destinate investiţiilor şi 454,8 mii lei 
pentru combustibil şi servicii.

„În munca lor, pompierii nu pot 
simula că îşi îndeplinesc atribuţiile 

de serviciu, aici nu se poate trişa, 
nu se poate rezolva prin telefon 

sau prin intermediari, nu se poate 
amâna sau lucra cu jumătăţi de 

măsură, nu pot exista favoritisme 
sau discriminări. Aici nu îţi permiţi 

să eziţi, să greşeşti sau să fii 
superficial, responsabilitatea fiind 

imensă”. 

Ing. Anton Rohian, 
Prefectul judeţului Maramureş
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Cine salveaz[ 
o via'[, 

salveaz[  
o lume ]ntreag[

În anul 2011, prin Pro gramul 
Ope raţional Re gio nal, unitatea 
a primit alte 4 ambulanţe tip B, 
pentru încă trei echipaje SMURD, 

Pichetul de Pompieri Târgu Lăpuş şi 
Gărzile de Intervenţie Bogdan Vodă 
şi Fărcaşa, subunităţi în care au fost 
operaţionalizate aceste echipaje, iar una 
a rămas în rezervă.

Cu sprijinul primăriilor şi consiliilor 
locale ale unităţilor administrativteri
toriale unde au fost operaţionalizate 
echipaje de prim ajutor SMURD au fost 
amenajate şi dotate spaţii necesare func
ţionării echipajelor la standarde foarte 
ridicate.

La Detaşamentul de 
Pompieri „Căpitan Mar-
chiş Adrian” Baia Mare, 

datorită faptului că 
spaţiile în care funcţionau 

echipajele SMURD, nu 
corespundeau, în anul 

2011, a început un amplu 
proces de reabilitare, 

extindere şi modernizare, 
a vechilor spaţii şi 

construcţia a 4 garaje. 

Cu sprijinul unor oameni de bine, care au 
făcut sponsorizări şi donaţii, al Fundaţiei 
pentru SMURD, al cărei preşedinte 
este domnul dr. Raed Arafat, secretar de 
stat în Ministerul Sănătăţii, Consiliului 
Judeţean Maramureş, Asociaţiei „Curaj 
şi Devotament” şi IPA Regiunea 4 
Maramureş de pe lângă inspectorat sa 
reuşit terminarea lucrărilor întrun timp 
record. 
Astfel, în data de 11.08.2011, în prezenţa 
domnului Tra ian Igaş, ministrul Ad
ministraţiei şi Inter nelor, a domnului 
dr. Raed Arafat, secretar de stat în 
Ministerul Sănătăţii şi col. Marcel Lu
caciu, inspectorul ge neral al I.G.S.U., a 
fost inaugurat noul sediu SMURD.

În toată această perioadă, echi
pajele SMURD au in ter venit 
la peste 14.000 de acţiuni constând 
în afecţiuni medicale grave, accidente 
rutiere, accidente diverse, traumatisme, 
etc. reuşind salvarea a peste 13.500 de 
persoane, adulţi şi copii.
În urma operaţionalizării echipajelor 
SMURD de la subunităţile din Fărcaşa, 
Bogdan Vodă şi Târgu Lăpuş, numărul 
intervenţiilor a crescut considerabil.
Echipajul de prim ajutor calificat din 
cadrul Gărzii de Intervenţie nr. 2 Fărcaşa, 
este singurul echipaj medical din „Ţara 
Codrului”, ceea ce duce la un număr 
foarte mare de intervenţii pentru acest 
echipaj.

În anul 2010, I.S.U. Maramureș a operaţionalizat  
4 echipaje SMURD, la subunităţile din Baia Mare, 

Sighetu Marmaţiei şi Vişeu de Sus, echipaje  
care au în componenţă 60 de paramedici  

şi încadrează 3 echipaje de prim ajutor şi un echipaj 
de terapie intensivă mobilă.

În viața unei instituții, ca și în viața personală 
a fiecărui om, momentele semnificative sunt 
cele care creionează fizionomia spirituală și 
chipul concret al prezenței în timp a respectivei 
instituții. De asemenea, o instituție este 
însuflețită de oamenii care în ea își desfășoară 
activitatea și este particularizată în valorile 
sale de conducătorii ei. Virtuțile și calitățile 
sufletești ale domnului Inspector Șef Colonel 
Ion Pop așa cum le cunoaștem – generozitatea, 
spiritul de luptător și omenia –, ne îndreptățesc 
să așternem câteva rânduri.
Momentul festiv al inaugurării busturilor 
celor doi mari reprezentanți ai luptei pentru 
realizarea unității naționale, George Pop de 
Băsești și eroul din Dealul Spirii, Cpt. Pavel 
Zăgănescu, ne oferă prilejul de a face câteva 
considerații pe marginea rolului jucat de 
instituția dumneavoastră în viața cetății și a 
întregului județ.

O scurtă radiografiere a atribuțiilor conferite 
de către legislația Statului român ne determină 
a afirma că firul roșu care le unește este cel 
al solidarității față de cel aflat în nevoie. 
În accepțiunea creștină,  solidaritatea este 
o adevărată și proprie virtute morală, nu 
un sentiment de vagă compasiune sau de 
superficială înduioșare din cauza suferințelor 
atâtor persoane, apropiate sau îndepărtate. 
Ba dimpotrivă, este determinarea fermă și 
perseverentă de a se angaja pentru binele 

comun: adică pentru binele tuturor și al 
fiecăruia, pentru că toți suntem cu adevărat 
responsabili față de toți. Solidaritatea astfel 
trăită se manifestă în viața publică ca o virtute 
socială fundamentală întrucât se situează 
în dimensiunea dreptății, care este virtutea 
orientată prin excelență spre bine comun, și în 
angajarea pentru binele aproapelui. 
Exercitarea acestei virtuți sa concretizat ori de 
câte ori instituția  dumneavoastră a intervenit 
în ajutorul persoanelor aflate în situații limită. 
Acțiunile dumneavoastră au fost însuflețite 
de sentimentul iubirii creștine care face ca 
nevoile celuilalt să fie percepute ca fiind proprii, 
punând mereu mai presus ocrotirea vieții și 
a demnității umane. Aceste valori constituie 
coloanele de la care primește soliditate și 
consistență edificiul vieții și al activității oricărei 
persoane,  sunt valori care determină calitatea 
fiecărei acțiuni și a fiecărei instituții sociale.
Numele înaltei personalități politice, sociale 
și culturale a românilor transilvăneni, George 
Pop de Băsești, a devenit emblematic pentru 
instituția dumneavoastră. Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență Maramureș a ales să 
perpetueze memoria unui mare patriot român 
și în același timp să se inspire din virtuțile și 
caracterul marilor personalități reprezentative 
pentru județul nostru și pentru instituția 
dumneavoastră.
 În mentalitatea biblică, atunci când i se dădea 
un nume noului născut, îi era trasată totodată și 
misiunea sa în viața poporului lui Dumnezeu, 
iar memoria înaintașilor în credință era astfel 
transmisă mai departe. Sunteți astfel însărcinați 
a duce mai departe spiritul de jertfă, tăria de 
caracter în fața pericolelor ivite și dăruirea 
pentru ca binele comun să fie înfăptuit. Aceste 
idealuri au însuflețit generații întregi de oameni 
de stat, de oameni în slujba legii și de făuritori și 
păstrători de valori morale, sociale și spirituale 
cu care au străbătut negurile istoriei lăsându
ne drept moștenire o țară pe care noi cei de azi 
avem sfânta datorie de a o prețui fără măsură. 
Suntem încredințați că opera lui George Pop de 
Băsești înfăptuită în folosul neamului său se va 
constitui întro pildă vie pentru dumneavoastră 
în îndeplinirea misiunii pe care sunteți chemați 
a o sluji în folosul fiecărui om și a întregii 
societăți.

Îngăduiține ca la ceas de sărbătoare, să 
vă transmitem felicitările Noastre pentru 
întreaga activitate depusă în slujba semenului 
și a comunității, urânduvă totodată existență 
instituțională îndelungată și putere de a vă duce 
la bun sfârșit îndatoririle. Domnul Dumnezeu 
să vă aibă în paza Sa și să vă binecuvânteze cu 
harurile Sale!

† Vasile Bizău,  
Episcopul 
Epar hiei de 
Maramureş 
a Bisericii 
Ro  mâne 
Unită cu 
Roma, Greco-
Catolică



Detaşamentul de  Pompieri 
„Căpitan Marchiş Adrian”  

Baia Mare are repartizat  
un raion de intervenţie  

cu o suprafaţă de

2.109,09 km2, care 
cuprinde  1 municipiu, 6 oraşe, 

23 comune, 103 sate, 

cu un număr total de 

88.226 gospodării 
cetăţeneşti şi locuinţe 

şi o populaţie de 

234.303 locuitori.

Impresionanta viață și faptele celui care 
a fost Gheorghe Pop de Băsești dăinuie 
peste timp în memoria colectivă şi vor 
rămâne mărturie a trecutului glorios 
şi pentru generaţiile care vor veni. 
Admirația mea față de acest adevărat 
român, simbol al iubirii şi al jertfei pentru 
patrie şi neam se îndreaptă acum şi către 
cei care se preocupă de menţinerea vie 
a memoriei şi faptelor sale. Pentru că în 
aceste vremuri tulburi avem nevoie de 
exemple ca Gheorghe Pop de Băseşti, care 
și prin moartea sa a încercat să contribuie 
la unitatea românilor şi la perpetuarea 
culturii populare românești donânduși 
averea în acest scop.
Gheorghe Pop de Băsești ar trebui să fie 
model de conduită, principii și moralitate 
şi pentru guvernanți, parlamentari, aleși 
locali, care adesea, conduși de interesele 
proprii sau de grup, uită că menirea lor 
este alta. Vremurile grele pe care le trăim 
cu toții se datorează și alegerilor greșite 
pe care unii dintre cei care au fost la 
guvernare leau făcut şi care au uitat că se 
află acolo cu un scop precis: de a se lupta 
pentru comunităţile lor, de a promova 
interesele românilor în general, de a 
consolida şi dezvolta România. 
Zi de zi suntem puși în fața unor situații 
care nu ne convin, care nu ne avantajează 
ca națiune, ca țară. Adesea ne simțim ca 
niște străini în țara noastră. Ni se pare 
că cei care ne reprezintă în parlament, 
de fapt nu ne reprezintă deloc. Și în 
aceste momente ne aducem aminte de 
marii români, cum a fost Gheorghe Pop 
de Băsești și mulți alții, care au știut în 
permanență să se sacrifice pe altarul 
iubirii, protejării și salvării poporului 
român.
Să te afli în slujba publică, a comunității 
tale, este una dintre cele mai onorabile 

activități. Să fii ales să reprezinți interesele 
unei comunități, ale țării tale, este cea 
mai frumoasă meserie din lume. Dar și 
cea mai grea. Iar la școlile pe care din 
păcate foarte mulți nu le fac înainte 
de a accede la funcții înalte, pe lângă 
administrație, economie și alte materii 
vitale care se predau, aș mai introduce o 
materie. Sentimentele și principiile pe 
care marii români ajunși în istorie 
le aveau nativ, dezvoltândule 
pe tot parcursul vieții, dar care 
sau pierdut la un moment dat 
în firul istoriei, existând astăzi 
în majoritatea cazurilor, doar 
de fațadă. Materia ar putea să se 
numească Mari Români, iar la ore sar 
preda lecții intensive despre principii, 
morală, conduită, despre iubire de patrie 
şi de neam. Despre sacrificiul celor puțini, 
pentru a garanta bunăstarea majorității. 
Despre identitate și tradiție, despre 
cultură și unitate națională. Și la această 
oră, printre sutele de mari români, sar 
preda cu siguranță o lecție amplă și despre 
Gheorghe Pop de Băsești. Și toți cei 
care ar dori să ajungă parlamentari, aleși 
locali, ar trebui să dea examen din această 
materie. Dacă examenul ar fi acum, mulți 
nu ar lua notă de trecere. Dar această 
materie din păcate, nu există.

Țin să îi felicit pe toți cei care au 
contribuit cu mai mult sau mai puțin 
la acest moment important din viaţa 
urbei, când prin ridicarea bustului 
unei personalităţi ca Gheorghe Pop 
de Băseşti, se scrie o nouă filă în istoria 
patriotismului local. Cei care se asigură 
de nemurirea unor eroi ai neamului 
românesc, sunt adevărați români! 
Datorită unor asemenea oameni, această 
țară mai are o șansă. 

Ec. Cătălin Cherecheş 
Primarul Municipiului Baia Mare

Gheorghe Pop  
de Băseşti,  
un simbol al iubirii  
şi al jertfei pentru 
patrie şi neam

DETAŞAMENTUL  
DE POMPIERI  
„CĂPITAN MARCHIŞ 
ADRIAN”  

BAIA MARE
La data de 1 aprilie 1937 se înfiinţează ”Secţia de Pompieri Baia Mare”. 

VECHI NOU
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SALVATORILOR
maramureşeni

Cazarma Secţiei de Pompieri Baia Mare, 
nou constituită, se afla pe str. Horia, nr. 
6. Evoluţia subunităţii a fost stopată de 
evenimentele din perioada celui deAl 
Doilea Război Mondial. 
În vara anului 1940, în urma Dictatului 
de la Viena, subu ni tăţile de pompieri 
se evacuează din Ardealul de Nord. 
Evacuarea a început la data de 3 
septembrie, Secţia de Pompieri din Baia 
Mare fiind evacuată la Lugoj. Cu data 
de 1 ianuarie 1951 ia fiinţă „Grupul 
de Pompieri Regional Baia Mare” care 
subordonează şi Secţia de Pompieri Baia 
Mare.
Subunitatea sa mutat în actualul sediu 
în data de 20.08.1954.

O nouă etapă în diversificarea misiunilor 
încredinţate subunităţii o constituie 
înfiinţarea la data de 8 ianuarie 2010, a 
Serviciului Mobil de Urgenţă, Reani
mare şi Descarcerare Baia Mare, având 
în compunere un echipaj de terapie 
intensivă mobilă dotat cu o ambulanţă 
de tip „C” şi un echipaj de prim ajutor 
calificat dotat cu o ambulanţă tip „B”.

În 01.09.2012, subunitatea a primit 
numele de Detaşamentul de  Pompieri 
„Căpitan Marchiş Adrian” Baia Mare, în 
urma tragicului accident din 28.08.2011, 
în timpul căruia lt. Adrian Marchiş, pe 
atunci locţiitorul comandantului De
taşamentului, a căzut la datorie.

Tot în anul 2012, în cadrul pro
iectului “ Modernizare, reabilitare şi 
supraetajare parţială a sediului ISU 
Maramureş“, au început şi lucrările de 
modernizare şi reabilitare a sediului 
subunităţii. 

Garda de Intervenţie nr. 1 Baia Mare are 
repartizat un raion de intervenţie cu o 
suprafaţă de 926,73 km2, care cuprinde 
1 municipiu, 4 oraşe, 8 comune, 51 sate, 
cu un număr total de 67.713 gospodării 
cetăţeneşti şi locuinţe şi o populaţie de 
183.907 locuitori.

Municipiu - Baia Mare
Oraşe – Cavnic, Baia Sprie, Seini, 
Tăuţii Măgherăuş
Comune - Cicârlău, Recea, Coltău, 
Săcălăşeni, Copalnic Mănăştur, 
Groşi, Dumbrăviţa, Şişeşti, Coaş.

Subunitatea este organizată pen
tru lucru în ture de serviciu, 
sub comanda şefului gărzii de 
intervenţiestingere cu: 1 auto
pompă de primă intervenţie şi 
comandă, 4 autospeciale de stingere 
cu apă şi spumă, 1 ambulanţă de 
prim ajutor SMURD, 1 ambulanţă 
de te rapie intensivă mobilă 
SMURD, 1 au tospecială pentru 
descarcerări grele, 1 autospecială 
de intervenţie şi salvare de la înăl 
ţimi,  1 autocamion de in ter  venţie 
şi motopompă şi 1 au to specială de 
primă cercetare şi evaluare C.B.R.N. 
cu modul de decontaminare 
C.B.R.N.

Limitele extreme raion intervenţie  
Baia Mare:
Nord:  Izvoare (Vârful 
Holmuţului) 24 Km
Sud: Copalnic Mănăştur (Capul 
Podului 25 Km)
Est: Vârful Roata 25 Km
Vest – Viile Apei 32 km



La 1 aprilie 1937 se înfiinţează Secţia 
de Pompieri Sighet. La înfiinţare 
subunitatea avea ca încadrare un 
locotenent comandant, un subofiţer 
instructor şi 20 trupă. După Al 
Doilea Război Mondial, din data de 
5 februarie 1945, pompierii îşi reiau 
activitatea efectivă de pregătire şi 
intervenţie la stingerea incendiilor.

Clădirea destinată subunităţii a fost 
construită în anul 1949 şi dată în fo
losinţă la 11 iulie 1950. Pe lângă pa
vilionul principal sau mai construit şi 

alte clădiri – garajul în perioada 
1958 – 1959, depozite, magazii 
şi un adăpost de animale.
Încălzirea cazărmii sa făcut cu 
lemne, până la sfârşitul anului 
2010, când, odată cu amenajarea 

spaţiilor interioare şi exterioare sa 
introdus gazul metan.
La 15.12.2004, Secţia de Pom pieri Si
ghetu Marmaţiei se transformă în 
Detaşament. O altă etapă în diversificarea 
misiunilor încredinţate subunităţii 
o constituie înfiinţarea, la 8 ianuarie 
2010, a Serviciului Mobil de Urgenţă, 
Reanimare şi Descarcerare Sighetu Mar
maţiei cu un echipaj de prim ajutor cali
ficat dotat cu o ambulanţă tip „B”. 

O nouă etapă de modernizare a Deta şa
mentului de Pompieri Sighetu Marmaţiei 
sa încheiat în data de 05.12.2012, 

odată cu inagurarea sediului reabilitat 
şi modernizat al subunităţii, precum şi 
sfinţirea unei troiţe, executată de către 
Vasile Pop din Bârsana, amplasată în 
in cinta Detaşamentului de Pompieri 

Sighetu Marmaţiei. Slujba de sfinţire a 
fost oficiată de către P.S. dr. Iustin Hodea 
Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Maramureşului şi Săt
marului, împreună cu un sobor de preoţi.

Garda de Intervenţie nr. 1 Sighetu 
Mar  maţiei are repartizat un raion de 
intervenţie cu o suprafaţă de 986,04 km2, 
care cuprinde 1 municipiu, 15 comune, 
34 sate, cu un număr total de 29.424 
gospodării cetăţeneşti şi locuinţe şi o 
populaţie de 78.820 locuitori.

Limitele raionului de intervenţie 
Sighetu Marmaţiei:

Sighet - Pasul Huta 41 Km
Sighet - Pasul Gutin 36 Km
Sighet - Pasul Hera 32 Km
Sighet – Vârf Cavnic 36 Km
Sighet - Bârsana 25 Km

Jr. Ovidiu Gheorghe Nemeş,  
primarul municipiului Sighetu 
Marmaţiei

„Despre pompierii maramureşeni se poate 
vorbi mult. Însă despre profesionalismul, 
onoarea, sacrificiul şi curajul lor cel 
mai bine vorbesc faptele. Nu degeaba 
pompierii se bucură de o încredere 
deosebită în rândul populaţiei. 
Comunitatea locală din Sighetu 
Marmaţiei îi priveşte cu aceeaşi 
încredere, respect şi admiraţie. 
Apreciem efortul şi eroismul 
dovedit în fiecare zi de către toţi 
angajaţii ISU Maramureş, de personalul 
din serviciile de urgenţă, de SMURD. Nu 
de puţine ori, în lupta cu flăcările sau cu 
stihiile naturii, pompierii au făcut dovada 
sacrificiului suprem. Pentru asta, în ochii 
comunităţii, sunteţi asemeni lui Pavel 
Zăgănescu şi lui Gheorghe Pop de Băseşti, 
al cărui nume îl poartă Inspectoratul 
Judeţean, nişte eroi”.

Deta;amentul de Pompieri 

SIGHETU 
MARMAŢIEI

Municipiu  
– Sighetu Marmaţiei
Comune – Remeţi, 
Săpânţa, Câmpulung 
la Tisa, Sarasău, 
Bocicoiu Mare, Rona 
de Jos, Rona de Sus, 
Vadu Izei, Onceşti, 
Bârsana, Giuleşti, 
Deseşti, Ocna 
Şugatag, Călineşti, 
Budeşti.
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Subunitatea are repartizat 
un raion de intervenţie cu 
o suprafaţă de 

1.671,18 km2, care 
cuprinde 1 municipiu, 2 
oraşe, 23 comune, 45 sate, 

cu un număr total de 

38.830 gospodării 
cetăţeneşti şi locuinţe 

şi o populaţie de 

123.054 locuitori.
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Din data de 15.12.2004, 
subunitatea a fost rede
nu mită “Garda de Inter
venţie Nr. 2 Bogdan Vo

dă“ din cadrul Detaşamentului de 
Pompieri Sighetu Marmaţiei.

Un eveniment important în isto
ricul subunităţii îl reprezintă inau
gurarea substaţiei S.M.U.R.D la 
data de 28.12.2011, cea dea 7a 
staţie S.M.U.R.D. din judeţ. Prin 
operaţionalizarea acestui echipaj de 
prim ajutor medical timpii de răspuns 
la intervenţiile medicale pe Valea Izei 
au fost reduşi de la aproximativ 70 
minute la 25 minute. 

Un alt moment important în viaţa 
subunităţii la constituit inaugurarea, 
la 27.05.2012, a sediului extins, 
reabilitat, reamenajat şi dotat al 
subunităţii, în cadrul unei ceremonii 
în care a fost sfinţită şi o troiţă 
amplasată în curtea subunităţii.

Garda de Intervenţie

BOGDAN VODĂ

Subunitatea are repartizat 
un raion de intervenţie cu o 

suprafaţă de  

685,14 km2, care 
cuprinde  2 oraşe, 8 comune,  

11 sate, 

cu un număr total de 

11.196 gospodării 
cetăţeneşti şi locuinţe 

şi o populaţie de 

31.496 locuitori.

Oraşe – Dragomireşti, Săliştea 
de Sus

          Comune – Strâmtura, 
Rozavlea, Şieu, Poienile Izei, 

Botiza, Ieud, Bogdan Vodă, 
Săcel.

Începând cu data de 7 august 2000, noul Pichet de Pompieri 
Bogdan Vodă devine operaţional. Din 26.04.2004, s-a înfiinţat 
“ Garda nr.3 de Intervenţie Bogdan Vodă“, care înlocuia fostul 
« pichet » din comuna. Subunitatea făcea parte din Secţia de 
Pompieri Sighetu Marmaţiei. 
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Subunitatea a fost înfiinţată în data 
de 15 iunie 2011, prin dislocarea unui 
echipaj din cadrul Detaşamentului 
de Pompieri Baia Mare, iar la 12 
decembrie 2011 a fost operaţionalizat 
un echipaj de prim ajutor calificat 
SMURD.

Din 15.08.2012, Punctul de Lucru 
Fărcaşa se transformă în Garda nr. 
2 de Intervenţie Fărcaşa din cadrul 
Detaşamentului de Pompieri „Căpitan 
Marchiş Adrian” Baia Mare.

Subunitatea are repartizat 
un raion de intervenţie cu o 
suprafaţă de 

461.16 km2, care 
cuprinde 1 oraş, 10 comune,  
22 sate, 

cu un număr total de 

8.015 gospodării 
cetăţeneşti şi locuinţe 

şi o populaţie de 

24.549 locuitori.

Garda de Intervenție

FĂRCAȘA

Ioan Deac, 
Primarul comunei Bogdan Vodă

„Neam ocupat de reabilitarea 
construcţiei. Jumătate a fost clădirea veche, 
renovată, jumătate construcţie nouă. 
În total au fost circa 10 miliarde de lei 
vechi.  Avem două maşini de intervenţie 
pentru pompieri şi o maşină S.M.U.R.D. 
Ei acoperă toată Valea Izei şi lumea este 
deosebit de mulţumită. 
La o ultimă discuţie avută cu domnul Pop, 
am înţeles că sunt în jur de 3 intervenţii, 
zilnic, 90100 intervenţii pe lună.  
Noi îi ajutăm în continuare, Primăria 
suportă cheltuielile pentru utilităţi. Sa 
făcut aici un lucru extraordinar şi foarte 
util pentru populaţie”. 

Ioan STEGERAN,  
Primarul comunei Fărcaşa

Înfiinţarea subunităţii ISU la Fărcaşa în 
anul 2011(devenită ulterior Gardă de 

Intervenţie)  şi operaţionalizarea echipajului 
SMURD au reprezentat atingerea unui 

obiectiv mai vechi al nostru, acela de a avea 
în comună, la dispoziţia cetăţenilor comunei 

noastre, dar şi a celor din Ţara Codrului, 
inclusiv serviciile de inter venţie rapidă, 

care să acţioneze în cazul unui eveniment 
nedorit care ar putea pune în pericol  viaţa 

sau bunurile cetăţeanului.  Punerea în 
practică a acestui obiectiv a fost posibilă 

cu sprijinul inspectorului şef al 
Inspectoratului pentru situaţii 
de urgenţă „Gheorghe Pop de 

Băseşti” al judeţului Maramureş, 
col. Ion Pop, care a susţinut în faţa 

autorităţilor judeţene şi centrale 
necesitatea înfiinţării acestor structuri. 

Intervenţiile înregistrate de la înfiinţare şi 
până în prezent dovedesc pe deplin eficienţa, 

importanţa şi operativitatea. Datorită 
funcţionării acestora pe raza comunei 

Fărcaşa, sa redus considerabil timpul de 
răspuns la intervenţie.

Pentru noi, ca administraţie locală, func
ţionarea acestor structuri în raza admi nis

trativteritorială de competenţă, a însemnat şi 
un efort financiar important: am achiziţionat 

clădirea în care în prezent îşi desfăşoară 
activitatea, care apoi a fost reabilitată şi 
dotată conform cerinţelor, a fost pus la 

dispoziţie un autoturism, sunt suportate 
din bugetul local cheltuielile curente de 

funcţionare. Toate acestea pentru  
a asigura cetăţeanului un climat de siguranţă, 

siguranţa că există profesionişti gata să 
intervină în orice mo ment, atunci când viaţa 

sau bunurile lui sunt în pericol.
Doresc să urez pe mai departe succes 

în activitatea desfăşurată cadrelor 
Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă 

„Gheorghe Pop de Băseşti”; fie ca numărul 
solicitărilor pentru intervenţie să fie cât mai 

mic, oamenii  
să în ţeleagă că este mult mai uşor să 

prevenim decât să salvăm.

SALVATORILOR
maramureşeni



Noii subunităţi i sa re
partizat o clădire cons
truită în anul 1920, 
na ţionalizată după cel 

deAl Doilea Război Mondial, care a 
fost folosită până în anul 1996, când 
a început demolarea acesteia. 

Din păcate, nealocarea de către 
con  ducerea ministerului a banilor 
necesari a făcut ca investiţia să fie 
abandonată şi să se treacă la îm

bunătăţirea condiţiilor de cazare din 
resursele proprii ale unităţii.
La 15.12.2004, Staţia de Pompieri 
Vi şeu de Sus se transformă în Secţie. 

O nouă etapă în diversificarea misiu
nilor încredinţate subunităţii o cons
tituie înfiinţarea la 8 ianuarie 2010, 
a serviciului Mobil de Urgenţă, Rea
nimare şi Descarcerare Vişeu de Sus 
cu un echipaj de prim ajutor calificat 
dotat cu o ambulanţă de tip „B”.
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Secţia de Pompieri

VIŞEU DE SUS
Secția de Pompieri Vişeu  
de Sus are repartizat un raion 
de intervenţie cu o suprafaţă de

1.688,14 km2, 

care cuprinde 2 oraş, 8 comune,  
10 sate, cu un număr total de

24.984 gospodării cetăţeneşti 
şi locuinţe 

şi o populaţie de  

92.525 locuitori.

Oraş – Vişeu de Sus, Borșa
Comune – Bistra, Moisei, Petrova, 
Leordina, Ruscova, Repedea, Poienile 
de Sub Munte, Vişeu de Jos.

Limite extreme raion intervenţie  
Vişeu de Sus
I Nord:  Graniţa cu Ucraina (65 Km); 
Valea Vişeului (frontieră) 47 Km
I Sud: Vişeu de jos 10 km
I Est: Pasul Prislop, limita cu judeţul 
Suceava 55 km
I Vest: Vârful Hera 33 Km

La 25 mai 1952, se înfiinţa Secţia de Pompieri militari 
tip „B” Vişeu de Sus. Înfiinţarea noii subunităţi, la acea 
vreme, asigura o mai bună acoperire a zonei cu forţe 
specializate pentru apărarea împotriva incendiilor. 

Pichetul de Pompieri Târgu Lăpuş sa înfiinţat în data de 
01.05.2008 pentru a răspunde nevoilor de acoperire a intervenţiei 
în zona Ţării Lăpuşului, şi micşorării timpilor de răspuns la 
nivelul zonei de competenţă a judeţului. 

În data 01.12.2011 a avut loc inaugurarea substaţiei S.M.U.R.D, cea dea 
6a de acest fel din judeţ. Prin operaţionalizarea acestui echipaj de prim 
ajutor medical, timpii de răspuns la intervenţiile medicale în zona Ţării 
Lăpuşului au fost reduşi de la aproximativ 70 minute la 25 minute.

Pichetul de Pompieri

TÂRGU LĂPUŞ

Oraş – Târgu Lăpuş
Comune – Băiuţ, Coroieni, 
Cupşeni, Groşii Ţibleşului, 
Suciu de Sus, Lăpuş, Vima Mică, 
Cerneşti.

Limite extreme raion intervenţie 
Târgu Lăpuş
I Nord:   Vârful Văratic 37 Km
I Sud: Dealu Mare 22 Km
I Est: Vârful  Ţibleş 25 Km
I Vest: Vârful Dealu Corbului 
(localitatea Sălniţa) 35 km

Subunitatea are repartizat 
un raion de intervenţie cu o 
suprafaţă de 

978,55 km2, 
care cuprinde 1 oraş, 8 comune, 
36 sate, cu un număr total de

11.929 gospodării 
cetăţeneşti şi locuinţe 
şi o populaţie de 

33.965 locuitori.

Mitru LEŞE,  
Primarul oraşului Târgu Lăpuş

„În primul rând vreau să vă spun că la nivelul 
oraşului Târgu Lăpuş am avut o formaţie de 
pompieri civili, dar participarea mea la proiectul 
„Managementul situaţiilor de urgenţă în unităţile 
mici şi mijlocii”, împreună cu 7 universităţi din 
UE, derulat în 20052007, ma determinat să 
propun Consiliului Local, care a agreat ideea, 
modernizarea fostei remize PSI, unde funcţiona 
acea formaţie de pompieri civili. După această 
modernizare care este şi astăzi la nivelul cerinţelor 
UE pentru un pichet de pompieri, sa aprobat 
înfiinţarea unui pichet de pompieri. Avem o 
colaborare foarte bună. Amprenta mai puternică 
a pompierilor militari în zonă sa văzut odată cu 

Vasile COMAN,  
Primarul oraşului Vişeu de Sus

„Secția de Pompieri Vişeu de Sus şi 
SMURDul, cred că reprezintă cea mai 
importantă instituţie pe care o avem în 
zonă. E foarte importantă. Noi îi ajutăm 
cu carburanţi şi cu dotări, în limita 
posibilităţilor, când au apelat la noi iam 
ajutat tot timpul, fără să ţinem cont de 
problemele pe care le avem noi. Avem 
o colaborare foarte bună, sunt nişte 
oameni serioşi, o instituţie serioasă care 
funcţionează foarte bine”. 

înfiinţarea S.M.U.R.D., de atunci se deplasează la 
orice incendiu implicit şi salvarea. Impactul nu se 
raportează numai la nivelul oraşului, ci a întregii 
Ţări a Lăpuşului, adică oraşul şi cele 9 comune 
din zonă.  Dintro analiză macro rezultă că peste 
6070% dintre intervenţii sunt în afara oraşului 
Târgu Lăpuş. În prima fază am contribuit la 
amenajarea acelui pichet, contribuţia a fost de 67 
miliarde de lei vechi, dar colaborarea continuă, 
dacă este nevoie de carburant sau altceva. Aş dori 
ca aşa cum sa implicat Primăria oraşului Târgu 
Lăpuş să se implice şi celelalte consilii locale şi 
primării deservite. Cu domnul colonel Pop am o 
colaborare foarte bună”. 



Oraş – Borşa
Comuna - Moisei

Limite extreme raion intervenţie 
Borşa

I Nord:  Graniţa cu Ucraina 25 
Km

I Est: Vârful Prislop 36 Km
I Vest: Dealul Moisei 15 Km

Garda de Intervenţie Borşa 
are repartizat un raion de 

intervenţie cu o suprafaţă de

551 km2,  
care cuprinde 1 oraş, 1 comună 

cu un număr total de

11.994 gospodării 
cetăţeneşti şi locuinţe 

şi o populaţie de 

36.304 locuitori.

Garda de Intervenţie Borşa a 
fost operaţionalizată la data 
de 31.01.2008, când a avut 
loc festivitatea oficială de 
inaugurare. 

Prin înfiinţarea subunităţii raza maximă 
în care acţiona Secţia de Pompieri Vişeu 
de Sus sa redus cu 20 km, iar timpul 
maxim de răspuns cu 20 minute. Raionul 
noii subunităţi cuprinde oraşul Borşa şi 
circa jumătate din localitatea Moisei, cu 
o populaţie de peste 31.000 locuitori. 
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În data de 02.02.2008, a fost inaugurată 
oficial Garda de Intervenţie Şomcuta 
Mare. 
Prin înfiinţarea subunităţii raza maximă 
în care acţiona Detaşamentul de 
Pompieri Baia Mare sa redus de la 60 
km la 22 km, iar timpul de răspuns 
de la 60 minute la 22 minute.
O nouă etapă în evoluţia 
subunităţii sa înregistrat în data 
de 18.08.2012,  când Garda de 
Intervenţie a devenit “Punct de 
lucru”.

Punctul de lucru

ŞOMCUTA MARE

Oraş  
– Şomcuta Mare

Comune  
– Satulung, Mireşu 
Mare, Remetea 
Chioarului, Valea 
Chioarului, Boiu 
Mare

Subunitatea are repartizat 
un raion de intervenţie cu o 
suprafaţă de 

721,2 km2, care cuprinde  
1 oraş,  5 comune, 30 sate, 

cu un număr total de 

7.564 gospodării 
cetăţeneşti şi locuinţe 

şi o populaţie de 

23.733 locuitori.

Florin Vasile TALPOŞ, 
Primarul oraşului 
Şomcuta Mare

„Eficienţa pompierilor în zonă este 
mare şi noi am vrea să o facem şi mai 
mare, pentru că aici a fost Garda 
de Intervenţie până anul trecut, 
când sa mutat la Fărcaşa. Am făcut 
demersuri, facem demersuri şi am 
vrea să aducem un echipaj SMURD 
aici. Acum avem un Punct de lucru, 
sigur că sunt eficienţi pentru toate 
atribuţiile lor din fişa postului. 
Ar fi nevoie şi de un echipaj 
SMURD pentru creşterea vitezei de 
intervenţie. Nar fi atât problema 
financiară, am găsi fonduri să punem 
la punct clădirea, ci mai mult e 
problema de a putea angaja personal. 
Tocmai pentru că sunt utili şi avem 
nevoie de ei în zonă, am vrea săi mai 
dezvoltăm”. 

Garda de Intervenţie

BORŞA



Interviu cu  dr. IoAn mARChIş

Sculptorul  
Ioan Marchiş  
a fixat în eternitate  
şi bronz busturile  
celor doi eroi²  
Gheorghe Pop de Băseşti 
şi Pavel Zăgănescu 
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era foarte frig la mâini, leam modelat 
iarna. Şi la un moment dat a zis cineva: 
ştiu de ce sunt aşa colţuroase lucrările, 
că ţie frig la mâini. 
Rep.: Despre gestul de a renunţa la 
drepturile de autor pentru multipli ca-
rea busturilor?

Ioan marchiş: Am făcut Gheorghe Pop 
de Băseşti de mai multe ori, la Băiţa, 
cel din Parcul Mara, la Nistru sunt 
două şi unul în faţa Inspectoratului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 
Am cedat drepturile de autor să se facă 
o serie mică de 2300 de bucăţi de mici 
dimensiuni tocmai pentru a promova 
în ţară imaginea acestor patrioţi foarte 
importanţi pentru România.

Rep.: Ce a însemnat realizarea acestor 
două busturi şi ce aţi adus nou în aceste 
opere?

Ioan marchiş: Fiecare lucrare pentru 
mine este o experienţă plastică. Sunt 
anumite forme pe care le transform, un 
stil pe care îl schimb, o altă abordare 
a contururilor, a pozitivnegativului, 
sunt mici îndrăzneli de tehnică. Eu 
cu fiecare lucrare mă duc spre o altă 
fază. De exemplu la Gheorghe Pop 
de Băsești mam dus la o altă vârstă, 
decât aceea în care lam făcut la statuia 
în picioare din parcul „Regina Maria” 
din Baia Mare. Aici e o altă vârstă. Iar 
pentru Pavel Zăgănescu este primul 
lui portret. Este eroul Revoluţiei din 
1848 şi mam dus tot aşa pe o sinteză 
de volume expresive pentru a sublinia o 
notă eroică a personajului. Amândouă 
statuile au o atitudine eroică. 
Rep.: Care este sentimentul pre-
dominant pe care îl transmit cele două 
lucrări?

Ioan marchiş: Transmit această atitu
dine viguroasă în faţa istoriei, adică 
sentimentul de patriotism, de a face 
ceva pentru ţara ta, pentru po porul 
tău. Această atitudine am încercat so 
transmit prin poziţie, prin contur, prin
tro anu mită rigiditate a corpului, ca şi 
cum te prezinţi în faţa ţării la raport. 
Rep.: O întâmplare deosebită din 
timpul lucrărilor?

Ioan marchiş: O întâmplare deosebită 
din timpul lucrărilor e faptul că îmi 

„Fiecare lucrare pentru mine 
este o experienţă plastică. 
Sunt anumite forme pe care 
le transform, un stil pe care 
îl schimb, o altă abordare 
a contururilor, a pozitiv-
negativului, sunt mici 
îndrăzneli de tehnică”. 

Dr. Ioan mARChIş

În categoria oamenilor de „talie 
naţională” nu e bine de construit şi 
constituit ierarhii deoarece fiecare 
personalitate are locul şi rolul 
distincte, o astfel de aşezare pe criterii 
obişnuit cotidiene putând afecta 
„pecetea veşniciei”. Este şi cazul 
marilor bărbaţi ai Neamului Ro mâ
nesc din Transilvania sfârşitului de 
secol XIX şi începutului de secol 
XX: Gheorghe Pop de Băseşti, 
Vasile Goldiş, Vasile Lucaciu, Iuliu 
Maniu şi alţii. Unii istorici care şi
au încercat puterile doar în straturile 
superficiale ale documentărilor îşi 
dau cu presupusul, după formula 
„cel mai mare”, „cel mai important”, 
săvârşind uneori nu doar grave greşeli 
de interpretare, ci chiar gesturi de 
impietate publică.
Nu poate fi comparat Simion Băr
nuţiu cu Iuliu Maniu, chiar dacă 
între cei doi se cunoaşte bine şi filiaţia 
„naturală” şi pe cea a ideilor. Nu se 
poate pune problema, spre exemplu, 
cine a fost cel mai important membru 
în delegaţia transilvăneană care a 
prezentat Regelui, Mesajul Adunării 
Generale de la Alba Iulia!

Am început aceste consideraţii sub 
acest semn de „preciziune”, cum zicea 
Corneliu Coposu, pentru a putea 
apoi aşeza cuvintelauri la „imaginea 
istorică naţională” a Marelui Bărbat 
Gheorghe Pop de Băseşti, cel care 
a fost gratulat, pentru faptele sale 

„naţionale”, cu cele mai frumoase 
sintagme ce pot fi construite în 
„dulcea limbă românească”, din care 
însă timpul a decantat şi a propulsat 
formula „Bătrânul Naţiei”.
Era o trimitere clară la Registrul În
ţelepciunii, din care „Badea George” 
scotea, la nevoie, formula care ajuta 
la „cumpănirea lucrurilor”. Partidul 
Naţional Român, pe care  la şi 
condus o perioadă, ia fost cea mai de 
preţ comoară a sufletului. Deciziile 
luate erau de foarte multe ori dificile, 
iar în aceste momente „cardinale” 
argumentele Marelui Bărbat de la 
Băseşti au fost „izbăvitoare”.
ASTRA, pe care a slujito ca pe o „cauză 
supremă” pentru scoaterea Neamului 
din negura ignoranţei şi înălţarea Lui 
la „lumina culturii”, era, de asemenea, 
o tribună de idei, unde spiritul lucid 
şi clarvăzător al lui Gheorghe Pop de 
Băseşti a fost de mare folos. De altfel, 
în vremea sa, despărţămintele din ac
tua  lele judeţe ce îl revendică (Sălaj şi 
Maramureş) au avut activităţi foarte 
rodnice, cel mai adesea susţinute spi
ritual, organizatoric şi material de 
„Badea George”.

Aşadar, „Bătrânul Naţiei” însemna 
atât experienţă acumulată, cât şi 
viziune proiectivă pentru acţiunile 
viitoare. De aceea na fost aleasă nicio 
altă soluţie pentru funcţia „supremă” 
de Preşedinte al Adunării Generale 
de la Alba Iulia.

Cei care îi studiază astăzi viaţa, activi
tatea, destinul, intrând mai adânc în 
conţinutul consemnărilor din presă, 
în arhive, în alte documente de lucru, 
sunt uimiţi nu atât de prodigioasa sa 
activitate, cât mai ales de „luminoasa 
sa luciditate”. 
Acolo unde era pre zent, atmosfera de 
lucru primea imediat un „veşmânt” 
de „prestigiu”, reuniunile se bucurau 
de un „spirit” ales al „marilor fapte”. 
Prezenţa sa era chiar o „garanţie” a 
„reuşitelor împreună”. Luările sale de 
cuvânt, întotdeauna înscrise întro 
„aură” a înţelepciunii, „îmbrăcau” 
activităţile în „haina nobilă” a marilor 
idei şi „lucrări istorice”.

Model de gândire şi de procedură, 
demn sfătuitor şi atent îndrumător, 
sfetnic ales de taină şi mentor bine
cuvântat pentru mulţi contemporani, 
Gheorghe Pop de Băseşti veghează şi 
astăzi Drumul Naţiei prin spiritul său 
lucid şi pilda sa mult binefăcătoare.

„Bătrânul Naţiei” poate fi nu doar 
evocat de istorici pentru faptele sale, 
ci şi invocat de dascăli şi educatori, 
cărturari şi animatori, jurnalişti şi 
promotori pentru gândurile sale, 
pentru crezul său, pentru modul 
exemplar de a sluji „idealurile sfinte” 
ale Neamului Românesc, în toate 
vremurile, inclusiv în cele pe care le 
trăim.

„Bătrânul Naţiei”

Dr. TEODOR ARDELEAN

„Gheorghe Pop de Băseşti a fost gratulat, pentru 
faptele sale «naţionale», cu cele mai frumoase 
sintagme ce pot fi construite în «dulcea limbă 

românească», din care însă timpul a decantat şi 
a propulsat formula «Bătrânul Naţiei».

Era o trimitere clară la Registrul Înţelepciunii, 
din care «Badea George» scotea, la nevoie, 

formula care ajuta la «cumpănirea lucrurilor»”.

Dr. Teodor ARDELEAn



I. Date privind istoricul I.P.A. - Secţia 
Română, Regiunea 4 Maramureş

Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Secţia 
Română, Regiunea 4 Maramureş a luat 
fiinţă în luna octombrie 2010, din iniţiativa 
inspectorului şef al I.S.U. Maramureş, colonel 
Ion Pop, la care sa adăugat ajutorul acordat 
de vicepreşedintele I.P.A. – Secția Română, 
domnul dr. Ion Mircea Gherghiţă.
În cadrul Regiunii 4 Maramureș sunt îns
crişi 540 membri de drept, reprezentând 
per sonalul din cadrul I.S.U. Maramureş, 
Penitenciarul Baia Mare, respectiv Serviciul 
Ro mân pentru Imigrări Maramureş şi 60  
membri simpatizanți. 

În prezent Comitetul Executiv Regional 
este format din: mr. Adrian Sabou  - 

preşedinte, lt. Anca Andrei – trezorier, 
mr. Adela Fülöp - secretar, lt.col. Ovidiu 

Moldovan - vicepreşedinte şi cpt. Adrian 
Zah – vicepreședinte, iar Comisia 

de Cenzori este compusă din:  cms. 
şef  Vasile Mare – preşedinte, mr. 

Florin Ciornea – membru și mr. 
Ioan Chiorean – membru. 

Printre obiectivele Comitetului Exe
cutiv Regional se numără: îmbunătăţirea 
condi ţiilor de muncă ale membrilor asociaţiei, 
atragerea mediului de afaceri în calitate 
de sponsori pentru susţinerea financiară a 
membrilor la diverse activităţi profesionale, 
culturale şi sportive, dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare internaţională pe teme profesionale, 
susţinerea financiară a copiilor membrilor 
Regiunii 4 Maramureș care participă la 
concursuri în ţară şi străi nătate, organizarea 
unor activităţi re creative pentru membrii 
regiunii şi copiii acestora.

Regiunea 4 Maramureș a avut rezul tate nota
bi le în ce privește atragerea de sponsorizări, 
aspect evidențiat la Conferințele Naționale. 
Astfel, asociația a sponsorizat Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență „Gheoghe Pop de 
Băsești” al județului Maramureș cu bunuri în 
valoare de: 152.573 lei – în anul 2010, 183.276 
lei – în anul 2011, 337.685 lei – în anul 2012 
și 136.860 lei în 2013. Pentru contribuția 
adusă la creșterea prestigiului I.P.A. pe plan 
intern și internațional, conducerea I.P.A. – 
Secția Română a acordat regiunii noastre un 
Certificat de Merit în anul 2011 și o Diplomă 
de Excelență în anul 2013.

II. Activităţi sprijinite de I.P.A. – 
Secţia Română,  
Regiunea 4 Maramureș

1. În scopul îmbunătăţirii condiţiilor 
de muncă ale membrilor regiunii, au 
fost mo dernizate, cu sprijinul I.P.A. 
Regiunea 4 Maramureş, prin obţinerea 
unor fonduri financiare şi bunuri 
materiale de la spon sori, reşedinţa I.S.U. 
Maramureş, sediul SMURD Baia Mare, 
sediul Detaşamentului de Pompieri 
Sighetu Marmaţiei şi al Gărzii de In
tervenţie Bogdan Vodă.

2. Regiunea 4 Maramureș are o co
laborare foarte bună cu Inspectoratul 
Șco lar Maramureș; în acest sens au fost 
organizate concursurile pentru elevi 
„Cu viaţa mea apăr viaţa”, „Prietenii 
Pom pierilor”, „Dezastrele văzute prin 
ochii noștri”.
Anual, în cadrul programului „Şcoala 
altfel”, elevi de la unitățile școlare din 
județ au vizitat sediul I.S.U Maramureş, 
S.M.U.R.D. Baia Mare, precum și 
subunitățile de pompieri din Sighetu 
Marmației, Bogdan Vodă, Vișeu de Sus, 
Borșa și Târgu Lăpuș; cu această ocazie 
au fost organizate expoziţii de desene şi  
concursuri de creaţie literară, câștigătorii 
lor fiind premiați de către I.P.A. – Secția 
Română, Regiunea 4 Maramureș. 

Colegiului Național „Gheorghe Șincai” 
Baia Mare la Concursul Naţional de 
Apărare împotriva Dezastrelor pentru 
Tineret, desfășurat în localitatea Szol
nok  – Ungaria. 
La acest concurs elevii din România 
sau clasat pe locul IV. Doi din cei 5 
componenți ai echipei sunt copii ai 
membrilor IPA – Regiunea 4 Mara
mureș.

4. În cadrul Protocolului de colaborare 
încheiat între I.P.A. – Secția Română, 
Regiunea 4 Maramureș și Asociaţia de 
Protecţie Civilă şi Asociaţia Pompierilor 
din judeţul JaszNagykunSzolnok, 
patru membri ai Regiunii 4 Maramureş, 
au participat la un schimb de experienţă 
în Ungaria, cu ocazia desfăşurării unei 
sesiuni de pregătire a organizaţiilor de 
protecţie civilă în localitatea  Jasztelek.

5. Regiunea 4 Maramureș a sprijinit par
ticiparea unei delegatii a ISU Maramureș 
la un schimb de experienţă cu Pompierii 
Voluntari ai oraşului Fürstenfeld – 
Austria.

6. I.P.A. – Regiunea 4 Maramureş a sprijinit 
participarea unor delegații din partea 
I.S.U. Maramureș la activități ocazionate 
de Ziua Internațională a Protecției Civile 
la Szolnok – Ungaria, împlinirea a 10 ani 
de existență a Asociației de Protecție Civilă 
din județul JaszNagykunSzolnok, Ziua 
Salvatorului în Re giunea IvanoFrankovsk 
– Ucraina.

7. Cu sprijinul I.P.A. Regiunea 4 
MARAMUREŞ, I.S.U. Maramureş a 
invitat la manifestările prilejuite de „Ziua 
Protecţiei Civile din România”, de „Ziua 
Pompierilor din România”, şi împlinirea a 2 
ani de la înfiinţarea SMURD Maramureş,  
delegaţii străine din Ucraina, Ungaria și 
Austria.

8. În perioada 0204.2011 trei echipe 
au reprezentat regiunea la Concursul 
internaţional de gătit desfăşurat în 
localitatea GyulaUngaria; Regiunea 4 
Maramureş a câştigat un loc I şi două 
locuri III, precum şi un Premiu special la 
secţiunea «desert». 

10. I.P.A.  Secţia Română, Regiunea 4 
Maramureş, a realizat două busturi din 
bronz, ce reprezintă personalităţi de seamă 
din istoria neamului: Gheorghe Pop de 
Băseşti, preşedintele Adunării Naţionale 
de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918  
(dimensiunea: 85 X 70 X 45 cm) și 
Cpt. Pavel Zăgănescu, eroul bătăliei din 
Dealul Spirii, de la 13 Septembrie 1848 
(dimensiunea: 93 x 73 x 45 cm). Acestea 
sunt amplasate în fața sediului ISU 
Maramureș.
De asemenea, au fost executate 16 busturi 
din ipsos reprezentândul pe Gheorghe Pop 
de Băseşti, (dimensiunea: 85 X 70 X 45 
cm) și 15 busturi din ipsos reprezentândul 
Cpt. Pavel Zăgănescu (dimensiunea: 93 
x 73 x 45 cm). Acestea au fost acordate 
unor instituții cu care ISU Maramureș 
colaborează. 
Pentru a întări bunele relații de colaborare 
dintre ISU  Maramureș și structurile de 
ordine publică din  Maramureș, dar și 
primăriile din județ, I.P.A. – Regiunea 
4 Maramureș a oferit minibusturi din 
ceramică cu figura lui Gheorghe Pop 
de Băseşti (dimensiunea: 28 x 22 x 17 
cm). Astfel de busturi au fost oferite și 
conducerii I.P.A.  Secția Română.

11. Tot cu sprijinul Regiunii 4 Maramureș 
au fost realizate un altar de vară pentru 
personalul I.S.U. Maramureș și două troițe 
din lemn amplasate la Detașamentul de 
Pompieri Baia Mare și Secția de Pompieri 
Vișeu de Sus.

III. Activităţi organizate de I.P.A. 
– Secţia Română, Regiunea 4 
Maramureș

Concursuri pentru copiii membrilor I.P.A.

n Regiunea 4 Maramureș a organizat de 
Ziua Internațională a copilului, cu sprijinul 
Palatului Copiilor Baia Mare: concursul 
de biciclete – „Cupa 1 Iunie”, concursul de 
îndemânare „Micii pompieri”, concursul 
de desene pe asfalt „Copilăria”.

n Pentru copiii membrilor, Asociaţia In
terna ţională a Poliţiştilor  Secţia Română, 
Re giunea 4 Maramureş a organizat, în 
colaborare cu Palatul Copiilor Baia Mare 
şi Episcopia Ortodoxă Română a Ma ra
mureşului şi Sătmarului  Sector mi  sionar 
social, Concursul de pictură reli gioasă 
intitulat „HRISTOS A ÎNVIAT!”.  

Activități pentru membrii I.P.A.

n La inițiativa Părintelui Nicolae Zola, 
paramedic SMURD Maramureș sa 
constituit un cor de colindători care în 
preajma sărbătorilor de iarnă a oferit 
recitaluri la structurile de ordine și sigu
ranță publică din județ și a participat la 
Festivalul de colinde DESCHIDE USA 
CREȘTINE – ediția a VIa Fărcașa.
n I.P.A. Secţia Română Regiunea 4 Mara
mureș a organizat anual Con cursul 
internaţional de pes cuit la crap. 
Prima ediție sa desfășurat pe 
lacul Nistru de pe raza oraşului 
Tăuţii Magherăuş. La start sau 
prezentat echipe de pescari, din 
Maramureş, dar şi din ţările vecine: 
Ucraina (Departamentul pentru Situaţii 
Deosebite al Regiunii IvanoFrankivsk) și  
Ungaria (Direcţia pentru Protecţia Mediu
lui şi Apelor din localitatea Nyiregyhaza). 

SERVo PER AmIKECo
Asociația Internațională a Polițiștilor – Secția Română, Regiunea 4 Maramureş

RAPORT DE ACTIVITATE  
octombrie 2010 – mai 2013

9. În perioada 2224.06.2012 Asociaţia 
Internaţionalã a Poliţiştilor  Secția Ro
mânã, Regiunea 4 Maramureş, din cadrul 
I.S.U. Maramureș a participat la cea dea 
treia ediţie a Concursului de gătit “Masters 
Cook – Maeştri Bucătari”, competiţie 
găzduită de I.P.A. – Sălaj. Regiunea 4 
Maramureş  a participat cu 2 echipe din 
cadrul I.S.U. Maramureş care au câştigat 
Marele Premiu şi Locul I. Cea dea II–a ediţie a fost organizată 

la Balta Coaş, în colaborare cu S.C. 
FISHZONE S.R.L. Baia Mare, cu par
ticiparea a 20 de echipe.

Cu siguranţă, seriozitatea şi spiritul de 
echipă, caracteristice membrilor I.P.A. – 
Secţia Română, Regiunea 4 Maramureș, 
vor face să se audă cât mai des de această 
organizaţie, atât la nivel naţional, cât şi 
internaţional.

n Cu ocazia sărbătorilor de iarnă au fost 
organizate serbarea și expoziția de desene 

intitulate „Uite, vine Moș Crăciun!”. 
Au fost acordate cu acest prilej cadouri 

pentru cei mici.
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Acest protocol vizează activităţi de apă
rare împotriva dezastrelor, des fă şurate în 
comun, scopul fiind dez voltarea schim
burilor de experienţă  şi a unor programe 
comune specifice domeniului prevenirii 
şi gestionării situaţiilor de urgenţă. 

SALVATORILOR
maramureşeni

3. Conștientizând importanța volun
ta  riatului în gestionarea situațiilor de 
urgență, dar și necesitatea educației pre
ventive a populației de la vârste fragede, 
Regiunea 4 Maramureș a sprijinit 
par ticiparea unui echipaj de elevi ai 
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SALVATORILOR
maramureşeni

În această perioadă, cadrele I.S.U. 
Maramureş au obţinut locuri fruntaşe în 
concursurile la care au participat. Astfel, 
lt.col. Ovidiu Moldovan, comandantul 
Detaşamentului de Pompieri Sighetu 
Mamaţiei se prezintă cu un palmares 
impresionant. 
La tenis de masă- anul 2011:

I locul II în finala pe I.G.S.U., la categoria 
simplu, peste 45 de ani
I locul VI în finala pe M.A.I., la categoria 
simplu, peste 45 de ani

2012
I locul II în finala pe I.G.S.U., la categoria 
simplu, peste 45 de ani

I locul II în finala pe I.G.S.U., la 
categoria dublu
I locul III în finala pe M.A.I., 
la categoria simplu, peste 45 de 
ani

2013
I locul I în finala pe I.G.S.U., la categoria 
simplu, peste 45 de ani
I locul III în finala pe M.A.I., la categoria 
simplu, peste 45 de ani

În aceeaşi perioadă, la competiţiile de 
tenis de masă, fotbaltenis şi şah or
ganizate în judeţul Maramureş, pre
mergător zilelor armelor din cadrul 

M.A.I., M.Ap.N. şi Ministerul Justiţiei, 
lt.col. Ovidiu Moldovan a obţinut nu 
mai puţin de 28 de cupe şi medalii, din 
care 18 locul I, 7 locul II şi 3 locul III.   

Cadrele   ISU  Maramureş au 
obţinut rezultate foarte bune şi 
în competiţiile de atletism. Astfel, 
în perioada 12-15.06.2012, în 
municipiul Mediaş, jud. Sibiu, 
s-a desfăşurat etapa finală a 
Campionatului de atletism şi cros 
pe M.A.I. ediţia 2012.

Unitatea noastră a fost reprezentată 
la această etapă a campionatului de 
către Plt. Fanea Ciprian, participant la 
proba 100 m plat şi Plt. Buftea Petre 
participant la proba 1500 m plat şi 
proba de 6000 m plat, categoria sub 35 
ani.

La categoria sub 35 de ani atletism
rezistenţă 1500 m:
I Plt. Petre Buftea - locul II
aruncarea greutăţii:
I Plt.maj. Florin Ungur – locul IV

La categoria între 36 şi 45 de ani 
atletism
viteză 100 m plat:
I Plt.maj. Marius Maghiar – locul III
aruncarea greutăţii:
I Plt.maj. Marius Maghiar – locul III

La categoria sub 35 de ani atletism
proba de 6000 de metri:
I Plt. Petre Buftea – locul IV

În urma desfăşurării probelor repre
zentanţii noştri au obţinut următoarele 
locuri:

Categoria sub 35 ani atletism:
Viteză 100 m plat: 
I Plt. Fanea Ciprian- Locul   III   
Rezistenţă 1500 m: 
I Plt. Buftea Petre - Locul   II   
Cros 6000 m: 
I Plt. Buftea Petre - Locul   III   

În anul 2013, la etapa finală pe A.S.P.R. 
a Campionatului de atletism şi cross, 
reprezentanţii inspectoratului nostru 
sau clasat, din nou, pe locuri fruntaşe:

La fotbal, echipa reprezentativă a 
inspectoratului a participat la Cam
pionatul de fotbal al M.A.I. şi sa clasat 
în primele opt echipe din ţară, în anul 
2012.  

SPORT 
Din 2010, I.S.U. Maramureş a avut 

rezultate bune şi foarte bune în 
întrecerile sportive, iar cadrele 

unităţii au participat la mai multe 
finale pe IGSU şi MAI. În perioada 

analizată, I.S.U. Maramureş 
a participat şi la organizarea 

finalelor pe M.A.I. ale unor 
competiţii.  

Lt.col. Moldovan  
Liviu  Ovidiu

PLT. ADJ.  
Radu Şiman

De la stânga la dreapta:  
plt. Buftea Petre,  
cpt. Conea Alexandru  
și plt. Fanea Ciprian

Plt.maj.  
Marius Maghiar
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SALVATORILOR
maramureşeni

Inaugurarea dispeceratului in
te grat I.S.U.  S.M.U.R.D.  
Serviciul de Ambulanţă Jude
ţean a avut loc în data de 15 

iulie 2011, în prezenţa domnului 
subsecretar de stat dr. Raed Arafat. 
La eveniment au mai participat repre
zentanţi ai Instituţiei Prefectului, 
Du mitru Dumuţa, secretarul jude
ţului Maramureş, dr. Rareş Pop, di
rectorul Direcţiei de Sănătate Pu bli
că a judeţului, dr. Eugenia Tivadar, 
managerul Serviciului de Ambulanţă 
Judeţean, cms. de poliţie dr. Ana 
Maria Rednic, de la Centrul Medical 
Judeţean al M.A.I., dr. Dan Roman, 
medic coordonator S.M.U.R.D., re

prezentanţi  ai administraţiei publice 
din localităţile în care funcţionează 
subunităţi ale I.S.U. Maramureş, 
precum şi alte personalităţi.

Cu aceeaşi ocazie, domnul subsecretar 
de stat dr. Raed Arafat sa întâlnit cu 
personalul I.S.U., S.M.U.R.D. şi al 
Serviciului de Ambulanţă Judeţean, 
care este implicat în dispecerizarea şi 
intervenţia în cazurile anunţate prin 
numărul unic pentru urgenţe 112. “Nu 
va merge totul perfect de la început, 
dar aşteptăm feedbackul din partea 
dumneavoastră pentru a pune la punct 
acest sistem şi veţi vedea că este mult 
mai eficient decât cel existent”, a spus 

dr. Raed Arafat. “Colaborarea va fi 
directă, câştigăm astfel capacitate mai 
mare de lucru, iar deciziile se iau mai 
rapid“, a mai adăugat dr. Arafat.

Domnul dr. Raed Arafat a apreciat 
eforturile deosebite depuse de con
ducerea şi întreg personalul I.S.U Ma
ra mureş,  de personalul S.M.U.R.D., 
în special de asistentul coordonator 
S.M.U.R.D., Carmen Bertalan, pentru 
crearea dispe ceratului integrat. 
A fost evidenţiat sprijinul deosebit 
acordat în realizarea acestui proiect 
de către Serviciul de Telecomunicaţii 
Spe ciale, personal de către domnul 
ge neral locotenent ing. Marcel Opriş, 

Directorul S.T.S., precum şi de col. 
Marin Bancoş, Şeful Oficiului de Tele
comunicaţii Speciale Maramureş, a 
cărui contribuţie a fost hotărâtoare în 
asigurarea condiţiilor tehnice necesare 
bunei funcţionări a dispeceratului in
tegrat.

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

Dr. Raed Arafat

Tot atunci, col. Ion Pop, inspector 
şef al I.S.U Maramureş, şia ex
primat, la rândul său, încrederea că 
dispeceratul integrat va contribui 
la o reacţie mai eficientă a tuturor 

celor implicaţi în cazul producerii 
unor situaţii de urgenţă.

Un prim exemplu de bună cola bo
rare a fost intervenţia la un accident 
rutier cu cinci victime, care a avut 
loc chiar înainte de inaugurarea dis
pe ceratului, pe DE 58, la ieşirea din 
localitatea Ilba spre Seini. 
Patru victime, din care doi copii, au 
primit primele îngrijiri la faţa locului 
din partea medicilor, asistenţilor 
şi paramedicilor, iar apoi au fost 
trans portate la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă din Baia Mare. 
Din păcate, cea dea cincea victimă, 
o femeie în vârstă de 30 de ani, a 
decedat pe loc. 

DISPECERAT INTEGRAT 
LA I.S.U. MARAMUREŞ

Maramureşul a fost primul din 
cele 11 judeţe pilot din ţară care 
a ope raţionalizat acest tip de 
dispecerat, deoarece con du cerea 
I.S.U. cât şi cele  ale Serviciului 
de Ambulanţă Judeţean şi 
Direcţiei de Sănătate Publică au 
solicitat înfiinţarea acestuia. I.S.U. 
Maramureş a reușit să asi gu re 
toate condițiile necesare bunei 
funcţio nări a dispeceratului 
integrat în timp foarte scurt. 

„Nu va merge totul perfect 
de la început, dar aşteptăm 
feed-back-ul din partea 
dumneavoastră pentru a 
pune la punct acest sistem 
şi veţi vedea că este mult 
mai eficient decât cel 
existent. Colaborarea va 
fi directă, câştigăm astfel 
capacitate mai mare de 
lucru , iar deciziile se iau 
mai rapid“

Dr. Raed Arafat
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Inaugurarea 
clădirii 
S.M.U.R.D. 
Baia Mare

În data de 11 august 2011, a avut loc 
inaugurarea imobilului  care a fost reabilitat, 
modernizat și amenajat  pentru personalul 
S.M.U.R.D. Baia Mare.  
La activitate au participat Traian Constantin Igaș  
- ministrul Administrației și Internelor, dr. Raed 
Arafat - secretar de stat în Ministerul Sănătății, 
Sandu Pocol - prefectul judeţului Maramureş, 
chestor principal de poliţie Nelu Pop, chestor 
principal de poliţie Ioan Buda, chestor de poliţie 
Liviu Ioan Tăut, colonel Marcel Sorin Lucaciu, 
general de brigadă Lucian Irimuş, Cătălin 
Cherecheş - primarul municipiului Baia Mare, 
înalte fețe bisericești, parlamentari, membrii 
Comitetului Judeţean pentru Situații de Urgență 
Maramureș, alte personalităţi marcante, şefii 
instituţiilor cu care I.S.U. Maramureş colaborează 
și reprezentanți ai mass-media.

Operaționalizare echipaj 
S.M.U.R.D. la Garda  
de Intervenție FĂRCAȘA

Operaționalizare echipaj 
S.M.U.R.D. la Pichetul de 
Pompieri TÂRGU LĂPUȘ

În data de 20.12.2011, la Garda de Intervenţie Fărcaşa, s-a operaţio-
nalizat un echipaj S.M.U.R.D. Acesta a fost dotat cu o autospecială 
de prim ajutor. La festivitate au participat: Sandu Pocol, prefectul 
judeţului Maramureş, prof. dr. Teodor Ardelean, directorul 
Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, dr. Rareş Pop - director al D.S.P. 
Maramureş, Ioan Stegeran - primarul comunei Fărcașa, col. Ion Pop, 
inspector şef al I.S.U. Maramureş, primarii din raionul de intervenţie 
al subu ni tăţii, alte personalităţi marcante ale judeţului, cât şi cadre 
ale Detaşamentului de Pompieri „Cpt. Marchiş Adrian” Baia Mare.

În 21 decembrie 2011, la Pichetul de Pompieri Târgu 
Lăpuș s-a operaţio nalizat un echipaj S.M.U.R.D., dotat cu 
o ambulanţă de prim-ajutor. La festivitate au participat:  
Mircea Man - preşedintele CJ Maramureş,  Mitru Leşe 
- primarul oraşului Târgu Lăpuş, primari din raionul de 
intervenţie, col. Ion Pop - inspector şef al I.S.U. Maramureş, 
consilieri locali şi alte personalităţi.
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Operaționalizare echipaj 
S.M.U.R.D. la Garda  
de Intervenție  
BOGDAN VODĂ

Sfin'irea altarului de var[   
din incinta  

I.S.U. Maramure;

Sfinţirea sediului Gărzii de Intervenţie Bogdan Vodă 
şi a unei troiţe din lemn

În 28 decembrie2011, la Garda de Intervenție Bogdan Vodă, 
s-a operaţio nalizat un echipaj S.M.U.R.D. La eveniment au 
participat P.S. dr. Iustin Hodea Sigheteanul, Arhiereu Vicar al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, 
Sandu Pocol - prefectul judeţului, Mircea Man - preşedintele 
CJ Maramureş, Călin Matei - vicepreşedinte CJ Maramureş, 
parlamentari, Ioan Deac - primarul comunei Bogdan Vodă, col. 
Ion Pop, inspector şef al I.S.U. Maramureş, primarii din raionul 
de intervenţie şi alte personalităţi.

În 27 mai 2012, a avut loc 
sfinţirea sediului, care a fost 
extins, reabilitat şi amenajat. 
De asemenea, a fost sfinţită 
şi troiţa din lemn amplasată 
în curtea subunităţii. La acest 
eveniment au participat: P.S. 
dr. Iustin Hodea Sigheteanul, 
Arhiereu Vicar al Episcopiei 
Ortodoxe Române a 
Maramureşului şi Sătmarului, 
Liviu Marian Pop - ministrul 
pentru Dialog Social, Sorin 
Rednic - prefect al județului 
Maramureș, Mircea Man - 
președintele CJ Maramureș, 
parlamentari, Ioan Deac - 
primarul comunei, col. Ion 
Pop, primari din raionul de 
intervenție, consilieri locali, 
înalte fețe bisericești și alte 
personalități.

În 06 septembrie 2012 s-a desfăşurat liturghia 
arhierească de sfinţire  a altarului de vară din 

cadrul I.S.U. Maramureş. Nicolae Zola, preotul 
onorific al I.S.U. Maramureş a fost distins cu 

titlul de sachelar, de către P.S. dr. Iustin Hodea 
Sigheteanul, Arhiereu 

Vicar al Episcopiei 
Ortodoxe Române 

a Maramureşului 
şi Sătmarului. La 

liturghie au participat 
personalităţi ale 

judeţului şi peste 200 
de credincioşi.

Duminică, 18.08.2013, la 
Borşa s-a desfăşurat sfinţirea 
platformei de aterizare pentru 
elicopterele S.M.U.R.D., 
amplasată în centrul 
oraşului, în curtea Spitalului 
Orăşenesc. În continuare a 
avut loc slujba de sfinţire 
a noului sediu al Gărzii de 
Intervenţie din localitate 
şi a unei troiţe amplasate 
în incinta subunităţii. Cu 
aceeaşi ocazie a fost marcată 
operaţionalizarea echipajului 
S.M.U.R.D.  care va activa 
în cadrul Gărzii de 
Intervenţie Borşa.

Platforma de aterizare pentru 
elico p terele S.M.U.R.D. este 
pri ma de acest fel construită în 
Maramureş şi a fost realizată de 
către Primăria şi Consiliul Local 
Borşa cu spri jinul unor agenţi 
economici din localitate.

La ceremonie au fost prezenţi 
repre zentantul Guvernului în 
teritoriu, Anton Rohian, pre fec
tul judeţului Maramureş, general 
de brigadă Gheorghe Pop  
inspectorulșef al I.S.U. Harghita 
şi col. Ion Pop, inspectorul şef 
al I.S.U. Maramureș, cât şi alte 
personalităţi. 

Sfințirea  
Sediului Gărzii  
de Intervenție  
și operaționalizarea 
unui echipaj S.M.U.R.D.

BORŞA 

Operaţionalizarea 
echipajului 

S.M.U.R.D. Borşa 
va reduce în mod 

semnificativ timpul 
de răs puns la 

acordarea primului 
ajutor locuitorilor 

din zona Borşa – 
Moisei. 



oraşul Boldeşti, judeţul 
Prahova, în faţa Şcolii de 

Subofiţeri de Pompieri 
şi Protecţie Civilă „Pavel 

Zăgănescu” 

municipiul Râmnicu Sărat, 
judeţul Buzău,  

în fata Detaşamentului de 
Pompieri din localitate

municipiul Baia mare,  
judeţul Maramureş,  

în fata Detaşamentului de 
Pompieri „Cpt. Marchiş Adrian" 

din localitate

municipiul Alba Iulia,  
în faţa Muzeului Unirii 

municipiul Zalău, 
judeţul Sălaj, în sediul 
Primăriei Municipiului

Comuna Băseşti,  
judeţul Maramureş,

în faţa Primăriei 

Comuna Băiţa de sub 
Codru, judeţul Maramureş,

în curtea bisericii

municipiul Baia mare, 
judeţul Maramureş

în Parcul Mara

oraşul Cehu Silvaniei, 
judeţul Sălaj, în faţa 

Grupului Şcolar 

oraşul Cehu Silvaniei, 
judeţul Sălaj, în incinta 

Grupului Şcolar 

municipiul  
Baia mare, în incinta 

I.S.U. Maramureş

municipiul  
Baia mare, în fața 
sediului I.S.U. Maramureș

municipiul Zalău, 
judeţul Sălaj în faţa 
Arhivelor Naţionale

municipiul Baia mare,  
în incinta Bibliotecii 

Judeţene "Petre Dulfu"

Amplasare 
monumente 
CPT. PAVEL 
ZĂGĂNESCU 

Amplasare 
monumente 
GHEORGHE POP  
DE BĂSEŞTI


