
 

    

INTERVENȚII ÎN TOT JUDEȚUL 

 

 Pompierii maramureșeni au intervenit miercuri, 5 mai, la mai multe situații de 

urgență apărute în județ. Astfel, în jurul orei 11.00, două echipaje de stingere și unul 

de prim ajutor EPA SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri “Căpitan 

Marchiș Adrian” Baia Mare, au acționat la localizarea și lichidarea unui incendiu 

semnalat la un agent economic din municipiu. Au ars filtrul și componente ale 

instalației de exhaustare. Cauza probabilă a fost coșul de fum necurățat.   

 Două echipaje de stingere și unul de prim ajutor EPA SMURD, de la 

Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației, au intervenit ieri seară, în jurul orei 

21.00, la o explozie neurmată de incendiu.  

 Incidentul s-a produs într-un apartament dintr-un bloc situat pe bulevardul 

Independenței, din municipiu. În urma deflagrației, proprietarul apartamentului, un 

bărbat în vârstă de circa 60 de ani, a fost rănit. Acesta a fost transportat la Spitalul 

Municipal din Sighetu Marmației. Șase persoane, din două apartamente învecinate, 

s-au autoevacuat din imobil. 

 Explozia a fost provocată, cel mai probabil, de scăpările de gaze de la o 

butelie. Au fost afectate interiorul apartamentului, elemente de mobilier, un perete 

exterior și un autoturism parcat în apropierea imobilului.   

 Azi noapte, în jurul orei 00.30, un echipaj de stingere de la Garda nr.2 de 

Intervenție Borșa, din cadrul Secției de Pompieri Vișeu de Sus, a acționat la 

localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la  un autoturism, parcat la circa 25 

de kilometri de Borșa. Din păcate, în ciuda eforturilor pompierilor, elementele 

combustibile ale automobilului au ars în totalitate.   
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