
 

    

SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

 Pompierii maramureșeni au intervenit la mai multe situații de urgență pe 

parcursul zilei de ieri, 16 august. Astfel: 

● în jurul orei 07.15, un echipaj de descarcerare, unul de stingere și unul de prim 

ajutor EPA-SMURD, de la Detașamentul de Pompieri “Cpt. Marchiș Adrian” Baia 

Mare, au intervenit la un accident rutier survenit pe raza orașului Baia Sprie. Două 

persoane au fost transportate la spital. 

● în jurul orei 15.00, două echipaje de stingere și unul de prim ajutor EPA-SMURD, 

de la Garda nr.2 de Intervenție Bogdan Vodă, au acționat la localizarea și lichidarea 

unui incendiu izbucnit la altarul de vară al unui lăcaș de cult din localitatea Ieud.  În 

urma incendiului, au ars altarul din lemn, în suprafață de circa 80 de metri pătrați și 

obiecte de mobilier. 

● în jurul orei 17.40, două echipaje de stingere de la Garda nr.2 de Intervenție 

Fărcașa, sprijinite de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din 

Fărcașa, au intervenit la un incendiu de vegetație semnalat pe raza localității 

Buzești, comuna Fărcașa. Din păcate, în incendiu și-a găsit sfârșitul și o persoană de 

85 de ani. Flăcările au afectat o suprafață de teren de circa 0,1 hectare. 

● un echipaj al Gărzii nr. 2 de Intervenție Borșa a acționat, în jurul orei 22.00, la 

localizarea și lichidarea unui incendiu la un container de deșeuri menajere. Au ars 

circa 700 de kilograme de deșeuri. 

● două echipaje de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri “Cpt. Marchiș 

Adrian” Baia Mare au intervenit , în jurul orei 22.30, la localizarea și lichidarea unui 

incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Satu Nou de Jos. A ars un foișor 

din lemn.  
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