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Lotul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa pe podium la Competiţia Naţională de
Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat
Vineri, 26 august 2016, s-a încheiat cea de-a cincea ediţie a Competiţiei
Naționale de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat, care s-a
desfăşurat, în perioada 24-26 august a.c., la Centrul Tehnic Titu al Renault Technologie
Roumanie.
După o „luptă” foarte stânsă, cu echipaje care au tradiţie, vechime şi multă
experienţă în domeniu, lotul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I"
Dâmboviţa s-a clasat pe locul II la proba „descarcerarea din vehicule”, cei 6
membrii ai echipajului demonstrând profesionalismul de care dau dovadă şi pe timpul
acţiunilor reale de intervenţie. Este un rezultat care ne onorează şi ne dă mari speranţe
pentru viitor.
Lotul dâmboviţean a fost format din: lt. Gabriel VIŞAN - şef lot, plt.adj Eugen
MĂNTESCU - şef echipaj, plt.adj. Bogdan GHEORGHE - paramedic, plt. Cătălin
GURAN - paramedic, plt.maj. Carol ENACHE - paramedic, plt.maj. Alexandru
MĂRUŢĂ - servant şi plt. Marius COSTACHE - servant.
A fost o competiţie foarte disputată, bazată pe fair-play, fiind totodată şi o
oportunitate pentru socializare, schimb de experienţă, testarea deprinderilor practice şi
îmbunătăţirea practicilor de lucru, un eveniment cu adevărat deosebit, desfăşurat într-o
locaţie în care condiţiile puse la dispoziţie au fost la cele mai înalte standarde.
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A fost un prilej în care schimbul de experienţă a fost, poate, cel mai de preţ bun
câştigat pentru toţi competitorii care, învingători sau învinşi, au împărtăşit pasiunea care
i-a reunit, aceea de SALVATORI DE VIEŢI.
Suntem onoraţi şi mândri de vicecampionii noştri naţionali în descarcerare,
felicitându-i pentru efortul depus şi rezultatele obţinute, urându-le succes în viitoarele
competiţii şi activitatea profesională.
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