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în cursul zilei de ieri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al 
judeţului Sate Mare a organizat faza a Il-a a “Competiţiei naţionale de descarcerare 
şi acordare a primului ajutor calificat”.

Competiţia a fost deschisă prin intonarea Imnului Naţional al României, 
după care inspectorul şef, domnul colonel Nicolae Dima, a urat succes tuturor 
echipelor participante, dorind totodată ca această activitate să se desfăşoare într-un 
context caracterizat de competitivitate şi fair-play.

Aflat la prima ediţie în municipiul nostru, evenimentul reuneşte cele mai 
bune echipaje de pompieri paramedici din cadrul inspectoratelor pentru situatii de 
urgenţă din Cluj, Bistriţa Năsăud, Bihor, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare.

în cadrul concursului, fiecare echipă a avut de rezolvat două scenarii 
complexe, care să pună în evidenţă competenţele profesionale dobândite: unul de 
descarcerare a unei persoane dintr-un vehicul ca urmare a unui accident rutier, şi 
unul de acordare a primului ajutor calificat. Echipele au fost alcătuite din şase 
membri, pentru proba de descarcerare din vehicule şi trei membri pentru cea de 
acordare a primului ajutor calificat.

La finalul competiţiei, echipajele de pompieri paramedici din cadrul ISU 
Satu Mare au urcat pe podium, obţinând locul doi la proba de descarcerare şi locul 
trei la cea de acordare a primului ajutor calificat, clasamentul fiind următorul:

La proba de descarcerare din vehicule:
- Locul I -  ISU “Crişana” al judeţului Bihor;
- Locul II -  ISU “Someş” al judeţului Satu Mare;



- Locul III -  ISU “Avram Iancu” al judeţului Cluj Napoca.

La proba de acordare a primului ajutor calificat:

- Locul I -  ISU “Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş;
- Locul II -  ISU “Crişana” al judeţului Bihor;
- Locul III -  ISU “Someş” al judeţului Satu Mare.

Echipele care au obţinut locul I, respectiv ISU “Crişana” al judeţului Bihor 
şi ISU “Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş, s-au calificat în finala 
naţională.
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Cu această ocazie, conducerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Someş” al judeţului Satu Mare felicită echipele participante şi aduce mulţumiri 
celor care au avut o contribuţie deosebită la organizarea în bune condiţii a 
competiţiei:

> Pracktiker Satu Mare;

> Auchan Satu Mare;

> S.C. CASCO Satu Mare;

> S.C. REMAT Satu Mare;

> Inspectoratul Judeţean de Jandarmi;

> Unitate de Primiri Urgenţe Satu Mare;

> Primăria Satu Mare;

> S.C. Deltamed S.R.L.

> S.C Derşidan Satu Mare;

> Crucea Roşie Română, filiala Satu Mare;

> S.C. Comalex Novita Group SRL, Cărei.
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