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24 DE ORE DE FOC 

 

În 24 de ore, de joi, 9 aprilie, până în această dimineață, pompierii militari au 

acționat la localizarea și lichidarea unui număr de 13 incendii. Azi noapte, în jurul 

orei 02.15, 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 firmă de prelucrare a lemnului, 

pe strada Barajului, din Baia Mare. 

Au ars o hală din lemn, în suprafață de circa 300 de metri pătrați, o magazie 

din lemn, pentru depozitare cherestea, în suprafață de circa 100 de metri pătrați și o 

clădire din lemn, pentru birouri, în suprafață de circa 30 de metri pătrați.  

O oră mai târziu, în jurul orei 03.00, forțele Detașamentului de Pompieri “Cpt. 

Marchiș Adrian” Baia Mare au fost solicitate la un alt incendiu, izbucnit în 

localitatea Nistru. La localizarea și lichidarea incendiului au acționat un echipaj de 

stingere și unul de prim ajutor EPA SMURD, împreună cu un echipaj al Serviciului 

Privat pentru Situații de Urgență al societății Aramis și unul al S.P.S.U., care asigură 

măsurile P.S.I. pentru societatea Italsofa, solicitate în sprijin. În urma incendiului au 

ars 13 magazii din lemn, în suprafață totală de circa 200 de metri pătrați, aflate în 

apropierea unor blocuri de locuințe,. 

Celelalte 10 incendii au fost de vegetație uscată și fond forestier. Atragem 

atenția, încă o dată, tuturor maramureșenilor, să renunțe la arderea resturilor 

vegetale, pentru curățarea terenurilor agricole. Această activitate este interzisă, fără 

acordul autorităților competente.  

În conformitate cu HGR nr. 537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, arderea resturilor 

vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea 
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permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării 

focului la vecinătăţi reprezintă contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 

lei la 2500 lei.  
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