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INTERVENȚII LA FOC CONTINUU  

 

Pompierii militari maramureșeni au intervenit la mai multe situații de urgență 

în ultimele 24 de ore. Miercuri, 5 februarie, în jurul orei 11.40, un echipaj din cadrul 

Pichetului de Pompieri Târgu Lăpuș a intervenit, cu o motopompă, la evacuarea apei 

din subsolul inundat al unei gospodării situată pe strada Doinei, din oraș.  

La ora 15.20, un echipaj de descarcerare de la Pichetul de Pompieri Târgu 

Lăpuș a acționat, împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, la 

extragerea, de sub un tractor răsturnat, a unui bărbat în vârstă de 65 de ani, pe raza 

comunei Coroieni. Din păcate, victima era decedată. 

Tot ieri, în jurul orei 16.15, un echipaj al Detașamentului de Pompieri “Cpt. 

Marchiș Adrian” Baia Mare a intervenit, în sprijinul autorităților locale, pe strada 

Pârâului, din municipiu, la tăierea a trei arbori, care puneau în pericol gospodăriile 

din zonă și rețeaua de alimentare cu energie electrică.  

În jurul orei 20, pompierii militari de la Detașamentul “Cpt. Marchiș Adrian” 

Baia Mare au intervenit din nou, în sprijinul autorităților locale, pe strada Lunci, din 

municipiu, la tăierea unui copac, ce punea în pericol o gospodărie.   

În jurul orei 21.30, două echipaje de stingere și unul de prim ajutor EPA 

SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri “Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare 

au acționat la localizarea și lichidarea unui incendiu semnalat la coșul de fum al unei 

gospodării situată pe strada Lacului, din cartierul Firiza. Ca urmare a intervenției 

prompte a pompierilor militari, a ars doar funinginea din coșul de fum necurățat.  

Astăzi, în jurul orei 10.50, trei echipaje de stingere și unul de prim ajutor EPA 

SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației, împreună cu 

unul de tip B1, cu medic, de la substația Sighetu Marmației a Serviciului de 

Ambulanță Județean, au acționat la salvarea a două persoane intoxicate cu fum, 
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respectiv localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit situată 

pe strada Simion Bărnuțiu, din municipiu.   

La sosirea pompierilor, casa era inundată cu fum. Victimele, o femeie în 

vârstă de 83 de ani și un bărbat de 57 de ani, nu s-au putut autoevacua și au fost 

scoase din locuință de către pompieri. Ele au fost preluate de către echipajele 

SMURD și SAJ și transportate la Spitalul Municipal din Sighetu Marmației.  

În urma incendiului, au ars dormitorul, pe o suprafață de circa 20 de metri 

pătrați. Flăcările și fumul au mai afectat o cameră, bucătăria, un hol și elemente de 

mobilier. Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, de la un calorifer electric 

supraîncălzit.  
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