
 

    

 

6 INCENDII 

 

 În ultimele 48 de ore, pompierii militari maramureșeni au fost solicitați să 

intervină pentru lichidarea a șase incendii. 

 Luni, 19.12., pompierii militari băimăreni au fost chemați să stingă un 

incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din Baia Mare.  Au ars 32 de metri 

pătrați din anexa gospodărească. Tot luni, pompierii Stației Târgu Lăpuș au lichidat 

două incendii la Rogoz. Au ars circa 2 metri pătrați de tavan din lemn și 8 metri 

pătrați de acoperiș din lemn.  

 Marți, 20.12., militarii Gărzii Bogdan Vodă au fost solicitați la Ieud, unde 

acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări. Focul a distrus circa 140 de metri 

pătrați de acoperiș din lemn, 25 de metri pătrați de perete din lemn și tâmplărie din 

lemn. La Ciocotiș, pompierii militari au lichidat un incendiu în urma căruia au ars 

30 de metri pătrați de acoperiș din lemn și 25 de metri pătrați de perete din lemn, 

împreună cu diverse scule electrice. Militarii băimăreni  au intervenit la Baia Sprie 

pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească. Focul a mistuit 

circa 32 de metri pătrați din anexa de lemn. 

 Specialiștii Inspecției de Prevenire, din cadrul ISU Maramureș, le reamintesc 

cetățenilor măsurile de prevenire ce trebuie respectate atunci când se utilizează 

sobele cu și fără acumulare de căldură: 

• înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curăţate pentru a fi 

în perfectă stare de funcţionare; 

 • se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi 

se va evita supraîncărcarea acesteia; 

 • este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului; 
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 • este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, 

petrol sau alte lichide combustibile; 

 • sobele se vor utiliza numai cu uşiţa de alimentare închisă; 

 • în faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se 

protejează cu tablă metalică cu dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m; 

 • nu se vor aşeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile; 

 • la construcţia unei sobe se va avea în vedere ca fundaţia proprie a acesteia să 

nu fie amplasată direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzile de lemn ale 

planşeelor; 

 • în camerele în care încălzirea se realizează cu sobe, este interzisă curăţirea 

duşumelelor şi a oricărui obiect aflat în încăperile respective cu substanţe 

inflamabile; 

 • cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special 

amenajat. 
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