
 

    

WEEK-END CU INTERVENȚII ÎN LANȚ 

 

 Sfârșit de săptămână plin pentru pompierii subunităților I.S.U. Maramureș, 

care au fost solicitați să intervină în situații de urgență diverse, de la incendii până la 

înlăturarea efectelor fenomenelor meteo periculoase. 

 Astfel, sâmbătă, 11 decembrie,  în jurul orei 15.35, un echipaj de stingere din 

cadrul Punctului de lucru Șomcuta Mare a intervenit la localizarea și lichidarea unui 

incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Hideaga. Flăcările au afectat 

tavanul și parchetul din lemn, în suprafață totală de aproximativ 110 metri pătrați, 

respectiv elemente de mobilier și aparatură electronică. Cauza probabilă a 

incendiului a fost un scurtcircuit electric de la un conductor electric defect, izolat 

necorespunzător sau cu izolația electrică deteriorată. 

 În aceeași zi, puțin înainte de ora 23, un echipaj al Detașamentului de 

Pompieri “Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare a stins un incendiu semnalat la un 

tomberon amplasat pe strada Luminișului, din municipiu. Au ars circa 250 de 

kilograme de deșeuri. Cauza probabilă a incendiului a fost folosirea focului deschis, 

în spații deschise. 

 Duminică, 12 decembrie, în jurul orei 02.00, două echipaje de stingere și unul 

de prim ajutor EPA SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri “Cpt. Marchiș 

Adrian” Baia Mare, au intervenit la localizarea și lichidarea unui incendiu care a 

cuprins două autoturisme, pe strada Rapsodiei, din municipiu. Unul dintre acestea a 

ars în totalitate. Flăcările au afectat partea din spate a celui de-al doilea automobil. 

Cauza probabilă a incendiului a fost folosirea intenționată a unei surse de aprindere.  

 Câteva ore mai târziu, în jurul orei 06.15, două echipaje de stingere și unul de 

prim ajutor EPA SMURD, din cadrul Secției de pompieri Vișeu de Sus au acționat 

la localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexă a unei gospodării din 

localitatea Ruscova. Flăcările au mistuit circa 1 metru cub de lemn de foc. Cauza 
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probabilă a incendiului a fost depozitarea cenușii și a jarului în apropierea unor 

materiale combustibile.  

 Pe parcursul aceleiași zile, personalul Detașamentului de Pompieri “Cpt. 

Marchiș Adrian” Baia Mare a intervenit la înlăturarea efectelor fenomenelor meteo 

periculoase în mai multe zone din municipiu. Pompierii au acționat la degajarea 

unui copac căzut pe strada Țibleșului, la îndepărtarea unei bucăți de tablă de pe 

acoperișul unui imobil situat pe bulevardul Independenței, respectiv a unor țigle din 

acoperișul unui imbobil de pe strada Victor Babeș.  

 Duminică seara, în jurul orei 21.35, două echipaje de stingere și unul de prim 

ajutor EPA SMURD, din cadrul Gărzii nr.2 de Intervenție Bogdan Vodă, au acționat 

la localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit într-o anexă gospodărească din 

localitatea Botiza. A ars un perete portant din lemn, în suprafață de circa 14 metri 

pătrați. La intervenție au participat și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență din localitate. Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic de la 

soba metalică amplasată necorespunzător față de materialele combustibile din jur.  
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