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SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ CU INTERVENȚII 
 

 Pompierii maramureșeni au intervenit la mai multe situații de urgență în 
ultimele două zile. Astfel, sâmbătă, 11 ianuarie, în jurul orei 10.00, un echipaj al 
Secției de Pompieri Vișeu de Sus a acționat la localizarea și lichidarea unui incendiu 
izbucnit la un imobil situat pe strada 22 decembrie din oraș. Ca urmare a intervenției 
rapide a pompierilor, a ars doar funinginea din coșul de fum necurățat. 
 În aceeași zi, în jurul orei 11.00, pompierii Detașamentului “Cpt. Marchiș 
Adrian”  Baia Mare au intervenit, cu un echipaj de stingere, la un incendiu semnalat 
la o gospodărie de pe strada Pandurilor din municipiu. A ars doar funinginea din 
coșul de fum necurățat.  
 Duminică, 12 ianuarie, în jurul orei 09.30, pompierii Detașamentului “Cpt. 
Marchiș Adrian”  Baia Mare au intervenit la înlăturarea efectelor unei explozii, 
neurmată de incendiu, produsă într-un bloc de locuințe situat pe strada George 
Enescu din municipiu. Au acționat, inițial, un echipaj de stingere și unul de prim 
ajutor EPA SMURD. La intervenție au participat, în total, doi ofițeri, 10 subofițeri și 
cinci autospeciale. 
 Pompierii au evacuat 34 de persoane, iar alte 10 s-au autoevacuat. Din 
fericire, nu au fost victime. Deflagrația a afectat, în total, patru apartamente. Două 
autoturisme parcate lângă bloc au fost și ele afectate de bucăți de sticlă provenite de 
la geamurile sparte. Cauza probabilă a exploziei a fost o scăpare de gaze.  

Luni, 13, ianuarie, în jurul orei 10.00, pompierii Detașamentului “Cpt. 
Marchiș Adrian” Baia Mare au intervenit la localizarea și lichidarea unui incendiu 
declanșat într-o gospodărie din satul Ocoliș, comuna Groși, cu două echipaje de 
stingere. A ars doar funinginea din coșul de fum necurățat. 
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