
 

    

WEEK-END CU INCENDII 

 

 Pe parcursul sfârșitului de săptămână, pompierii mararamureșeni au intervenit 

la nu mai puțin de șase incendii izbucnite în gospodăriile cetățenești, respectiv la un 

bloc de locuințe din Sighetu Marmației.  

 Sâmbătă, 15 mai, două echipaje de stingere și unul de prim ajutor EPA 

SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri “Căpitan Marchiș Adrian” Baia 

Mare, au intervenit, în jurul orei 14.30, la localizarea și lichidarea unui incendiu 

izbucnit într-o gospodărie situată pe stada Barajului, din municipiu. Au ars elemente 

de mobilier și aparatură electrocasnică. Cauza probabilă a incendiului a fost 

instalația electrică defectă. 

 În aceeași zi, cu câteva minute după ora 15, două echipaje de stingere din 

cadrul Detașamentului de Pompieri “Căpitan Marchiș Adrian” Baia Mare au 

intervenit la un incendiu semnalat la un garaj de pe strada Florilor, din municipiu. A 

ars izolația unei uși de garaj. Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unor 

scântei apărute în timpul unor lucrări de sudură electrică.  

 Tot sâmbătă, în jurul orei 19.20, personalul Gărzii nr.2 de Intervenție Borșa a 

acționat la localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească 

situată pe strada Valea Caselor, din oraș. Pompierii militari au intervenit cu trei 

autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor EPA SMURD. Au ars 

acoperișul anexei, în suprafață totală de circa 50 de metri pătrați și aproximativ 1000 

de kilograme de fân. Incendiul s-a declanșat, cel mai probabil, din cauza unui burlan 

metalic de evacuare a fumului, neprotejat termic față de materialele combustibile 

din jur.  

 O oră mai târziu, două echipaje de stingere și unul de prim ajutor EPA 

SMURD, de la Garda nr. 2 de Intervenție  Bogdan Vodă, din cadrul Detașamentului 

de Pompieri Sighetu Marmației, au acționat la localizarea și lichidarea unui incendiu 

semnalat într-o gospodărie din orașul Dragomirești. La intervenție au participat și 
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membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate, precum și un 

echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Au ars o magazie, acoperișul unei 

bucătării de vară și cel al unui adăpost de animale, în suprafață totală de circa 100 de 

metri pătrați, precum și aproximativ 500 de kilograme de fân. Cauza probabilă a 

incendiului a fost un scurtcircuit electric la conductori electrici improvizați.  

 În aceeași seară, în jurul orei 22.50, un echipaj de stingere și unul de prim 

ajutor EPA SMURD, de la Punctul de Lucru Șomcuta Mare, din cadrul 

Detașamentului de Pompieri “Căpitan Marchiș Adrian” Baia Mare, au intervenit la 

un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din comuna Mireșu Mare. La 

intervenție au participat și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

din localitate. Au ars o anexă gospodărească, în suprafață de circa 40 de metri 

pătrați. Cauza probabilă a incendiului a fost jarul de la o țigară.  

 Duminică, 16 mai, puțin după ora 12, un echipaj de stingere al 

Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației a intervenit la un incendiu semnalat 

la un coș de fum al unui bloc din municipiu. A ars funinginea din coșul de fum 

necurățat.  
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