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COMUNICAT DE PRESĂ
WORLD RESCUE CHALLANGE 2022, o competiție cu participare dâmbovițeană
Competiţia Mondială de Descarcerare şi Prim Ajutor Calificat se va desfăşura în
perioada 07-11 septembrie 2022 la Luxembourg.
Echipa reprezentativă a României va reuni salvatori de la I.S.U. Dâmbovița, I.S.U.
Bucureşti-Ilfov, I.S.U. Mureş și I.S.U. Vâlcea.
Echipa I.S.U. Dâmbovița s-a calificat la această etapă încă din anul 2019, fiind între
primele două echipe clasate la nivel național alături de I.S.U. Mureș și vor participa cu
câte 6 membri fiecare la proba de descarcerare din autovehicule.
Sub arbitrajul evaluatorilor străini, concurenților le vor fi testate abilităţile şi experienţa
profesională dobândite în misiunile de salvare, bazate pe scenarii prevăzute cu grade
diferite de dificultate. Probele constau în parcurgerea celor trei scenarii diferite ca
dificultate dar și ca întindere în timp: scenariul simplu (10 minute), scenariul standard
(20 minute) și scenariul complex (30 minute).
Participarea în cadrul competiției reprezintă o oportunitate pentru ca echipa I.S.U.
Dâmbovița să-și demonstreze încă o dată deprinderile acumulate în ani de experiența
dar și să ”fure” tehnici de intervenție și salvare de la colegii lor, reprezentanții celorlate
țări participante.
Una din probele competiţiei le va testa paramedicilor SMURD abilitățile și timpul de
reacție cu care vor acționa pentru salvarea unei vieți. Vor fi observate, cronometrate și
punctate, de către arbitrii, toate mișcările pe care le vor face dar și modul în care vor
interacționa cu victima.
În proba de descarcerare, reușita va fi determinată de deciziile pe care le vor lua sub
presiunea timpului, dar și de modul în care vor executa manevrele specifice.
La competiția de anul acesta, echipa noastră este formată din căpitan Stan Claudiu,
plutonier adjutant șef Talaz Cosmin, plutonier adjutant șef Măruță Alexandru, plutonier
adjutant Costache Marius, plutonier adjutant Guran Cătălin și plutonier adjutant
Dumitrache Georgian Mihail.
În această formulă competițională se antrenează de mai bine de jumătate de an, își
calculează fiecare gest, cântăresc fiecare mișcare, au emoții și vor să execute totul
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perfect. Pentru a fi mai buni e nevoie de mult antrenament și de stăpânire de sine, dar
cel mai mult se imprimă în modul de intervenție tocmai comportamentul de care au dat
dovadă în cele mai dificile situații în care au fost la intervențiile reale.
Baza materială specifică pentru antenament a echipei dâmbovițene a fost asigurată și
anul acesta de Centrul Renault Titu, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu
inspectoratul încă din anul 2016, iar antrenamentele sunt efectuate sub supervizarea
șefului Centrului de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de
Urgență Pucioasa, locotenent Tatu Ștefăniță.
Lotul dâmbovițean s-a împărțit pe echipe astfel: cpt. Claudiu Stan, plt.adj. Costache
Marius și plt.adj.șef Măruță Alexandru, pentru proba de descarcerare, iar plt.adj.șef
Talaz Cosmin, plt.adj. Dumitrache Georgian și plt.adj. Guran Cătălin, pentru proba de
acordare prim-ajutor.
Căpitan Stan Claudiu este locțiitor al comandantului la Detașamentul de Pompieri
Târgoviște. Absolvent al Facultății de Pompieri, promoția 2016, și-a demonstrat
dăruirea și priceperea în toate misiunile care i-au fost încredințate. Își amintește
emoționat că prima lui participare la această competiție a fost în timpul anilor de
studenție, în cadrul echipei Facultății de Pompieri, iar acum este conducătorul lotului
reprezentativ al I.S.U. Dâmbovița. Claudiu a participat la sute de intervenții în situații
de urgență, a ajutat la instalarea taberei pentru refugiați de la Suceava în februarie a.c.,
după declanșarea conflictului în Ucraina. De atunci a mai revenit acolo încă o dată.
Plutonier adjutant Costache Marius, alias CRIȘU s-a încadrat la Detașamentul de
Pompieri Târgoviște în anul 2007 și este membru al echipei din anul 2016. Își ajută
colegii și din postura de președinte al Filialei Dâmbovița a Asociației Sportive a
Pompierilor din România, încercând să asigure dotări moderne bazei materiale a
inspectoratului pe linia pregătirii fizice.
Plutonier adjutant șef Măruță Alexandru, alias MĂRU’ este ”veteranul
competiției” la proba de descarcerare, prima sa participare fiind în anul 2012, la
competiția pilot, prima în România, organizată la Ploiești. A participat în cadrul
misiunii internaționale de anul trecut în Grecia pentru stingerea incendiilor izbucnite
pe teritoriul elen și în anul 2018 la exercițiul cu forțe internaționale ”SEISM 2018”.
Cei doi, Crișu și Măru’, sunt supranumiți și ”urșii”. Numele l-au căpătat la competiția
națională din anul 2016, desfășurată la Titu, atunci când la proba standard de 20 de
minute, scenariu foarte complex care presupunea salvarea victimelor încarcerate întrun autovehicul, ei au reușit să decoperteze mașina ținând depărtătoarele deasupra
capului - unul singur cântărește 28 kg!!! - și să extragă victimele într-un timp foarte
scurt, imaginea de ansamblu pentru ceilalți aflați pe margine fiind aceea a doi urși care
strâng în brațe un trofeu.
Plutonier adjutant șef Talaz Cosmin, zis și COCO, a participat la această competiție
pentru prima dată în anul 2019, atunci echipa obținând titlul de ”cea mai bună echipă
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de paramedici la descarcerare”. A participat în misiunea internațională în Grecia de
anul trecut, unde a intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiilor izbucnite în
proximitatea mai multor locuințe împreună cu colegii eleni, însă și-a oferit sprijinul și
în cadrul taberei organizate pentru refugiații ucrainieni de la Rădăuți.
Plutonier adjutant Dumitrache Georgian este veteranul de vârstă al echipei și va
concura împreună cu colegii săi la proba de acordare a primului ajutor. Are peste 2500
de participări la misiuni de salvare și intervenții SMURD. Prima sa participare în cadrul
competiției a fost în anul 2018, la competiția națională organizată în municipiul
Teleorman. Are un fiu de 17 ani care vrea să-i calce pe urme și să devină salvator de
meserie și care deja se pregătește să susțină examenul de admitere la Academia de
Poliție.
Plutonier adjutant Guran Cătălin este cel de-al treilea membru al echipei de
paramedici. Absolvent al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ” Pavel
Zăgănescu ” Boldești, promoția 2007 este și unul din șefii gardă intervenție ai
Detașamentului de Pompieri Moreni. Alături de colegii săi a participat la numeroase
intervenții dificile și se implică activ în ceea ce reprezintă ”familia pompierilor
dâmbovițeni”.
Reușite maxime vă dorim! Pentru noi, colegii, sunteți deja câștigători!
La finalul competiției, câştigătorii vor fi recompensaţi cu medalii, cupe şi diplome, însă
satisfacția participării va depăși cu mult valoarea materială a acestora. Pentru ca nicio
echipă participantă să nu se considere necâștigătoare, ca urmare a performanțelor
obținute, vor fi anunțați public doar ocupanții primelor trei poziții ale podiumului,
celorlalte echipe organizatorii le vor comunica, în plic, rezultatele obținute și poziția
pe care o vor ocupa în clasamentul final.
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