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INTERVENȚII ÎN LANȚ
Pompierii militari maramureșeni au intervenit la un număr de opt situații de
urgență pe durata sfârșitului de săptămână. Vineri, 28 februarie, în jurul orei 20.45,
un echipaj de stingere al Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației a acționat
la localizarea și lichidarea unui incendiu, semnalat la coșul de fum al unei
gospodării situate pe strada Gheorghe Doja, din municipiu. Ca urmare a intervenției
prompte a pompierilor, a ars doar funinginea din coșul de fum necurățat.
Sâmbătă, 29 februarie, un echipaj de stingere din cadrul Detașamentului de
Pompieri “Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare a intervenit la un incendiu declanșat la
coșul de fum al unei case de locuit situate pe strada Soarelui, din municipiu. A ars
funinginea din coșul de fum necurățat.
În aceeași zi, în jurul orei 12.30, un alt echipaj al Detașamentului de Pompieri
“Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare a salvat o pisică blocată pe acoperișul unei case
de pe strada Argeșului, din municipiu.
La 17.30, un echipaj de stingere al Gărzii nr.2 de Intervenție Fărcașa a
intervenit, pe strada Trandafirilor din localitatea Tămaia, la un incendiu izbucnit la
un autoturism. Automobilul a ars în proporție de 75 la sută. Cauza probabilă a
incendiului a fost un scurtcircuit electric.
În aceeași zi, în jurul orei 20.30, un echipaj de stingere al Punctului de lucru
Șomcuta Mare, împreună cu unul de la Detașamentul de Pompieri “Cpt. Marchiș
Adrian” Baia Mare și un echipaj de prim ajutor EPA-SMURD au acționat la
localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea
Hovrila. Proprietara casei a suferit un atac de panică și a fost îngrijită de echipajul
SMURD. În urma incendiului, a ars acoperișul în suprafață de circa 120 de metri

pătrați. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric la un cablu
electric defect.
Tot sâmbătă, cu câteva minute înainte de ora 21.00, două echipaje de stingere
și unul de prim ajutor EPA-SMURD, de la Detașamentul de Pompieri Sighetu
Marmației, au acționat la localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit într-o
gospodărie din satul Tisa, comuna Bocicoiu Mare. Au ars circa 30 de metri pătrați
acoperiș. Incendiul a pornit, cel mai probabil, de la coșul de fum necurățat.
Duminică dimineață, în jurul orei 01.30, un echipaj de stingere de la
Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației a intervenit la un incendiu declanșat
la un tomberon situat pe strada Popa Lupu din municipiu. Au ars tomberonul din
plastic și circa 300 de kilograme de deșeuri. Incendiul a izbucnit, cel mai probabil,
de la o țigară aprinsă.
Tot duminică, în jurul orei 19.00, un echipaj de stingere de la Garda nr.2 de
Intervenție Borșa a intervenit la un incendiu semnalat la un tomberon, situat pe
strada Ștrandului din oraș. Au ars circa 250 de kilograme de deșeuri.
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