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WEEK-END PLIN
Pompierii militari maramureșeni au intervenit la mai multe situații de urgență
pe parcursul sfârșitului de săptămână. Sâmbătă, 8 februarie, în jurul orei 00.25, 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 izbucnit la o casă de locuit situată pe strada Pictor Lidia
Agricola, din municipiu. A ars acoperișul din lemn, pe o suprafață de circa 90 de
metri pătrați. Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic de la coșul de fum
neprotejat termic față de materialele combustibile din jur.
Tot sâmbătă, în jurul orei 13.40, un echipaj de stingere și unul de prim ajutor
EPA SMURD de la Secția de Pompieri Vișeu de Sus au intervenit la localizarea și
lichidarea unui incendiu declanșat la un autoturism aflat pe strada Rândunelelor, din
oraș. Au ars elementele din compartimentul motor. Cauza probabilă a fost un
scurtcircuit electric.
Duminică, 9 februarie, trei 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 izbucnit la o anexă a unui
restaurant din orașul Baia Sprie. În urma incendiului, au ars anexa, în proporție de
80 la sută și elementele de mobilier depozitate în interior. Cauza probabilă a
incendiului a fost efectul termic de la coșul de fum neprotejat termic față de
materialele combustibile din jur.
Tot duminică, în jurul orei 11.45, un echipaj de stingere și unul de prim ajutor
EPA SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației au
intervenit la localizarea și lichidarea unui incendiu semnalat la un restaurant din
Ocna Șugatag. A ars acoperișul, pe o suprafață de circa 10 metri pătrați. Cauza

probabilă a incendiului a fost, și de această dată, efectul termic de la coșul de fum
neprotejat termic față de materialele combustibile din jur.
Duminică după amiaza, în jurul orei 17.00, un echipaj de descarcerare și unul
de prim ajutor EPA SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri “Cpt. Marchiș
Adrian” Baia Mare, împreună cu cinci echipaje ale Serviciului de Ambulanță
Județean, au intervenit la un accident rutier produs la intersecția bulevardului
București cu strada Culturii, din municipiu. În accident au fost implicate două
autoturisme, precum și pietoni. Evenimentul rutier s-a soldat cu șapte victime, dintre
care cinci au fost transportate de către echipajele SAJ la Spitalul Județean de
Urgență din Baia Mare, una de către SMURD, iar una a refuzat transportul.
De vineri până în această dimineață, echipajele SMURD au efectuat 69 de
intervenții.
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