
 

    

  

 

SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

 În intervalul 16.12.-18.12.2022, pompierii maramureșeni au intervenit pentru 

lichidarea a opt incendii.  

 Vineri, 16.12., pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Borșa au 

intervenit pentru lichidarea unui incendiu în urma căruia a ars circa o tonă de 

deșeuri plastice și din lemn. La Vălenii Șomcutei, pompierii șomcuteni au lichidat 

un incendiu izbucnit la hornul unei locuințe. Focul a distrus pereții din jurul 

hornului.  

 Sâmbătă, 17.12., tot pompierii șomcuteni au intervenit pentru lichidarea unui 

incendiu izbucnit la coșul de fum al unei locuințe. Din fericire a ars doar funinginea 

din interiorul coșului de fum. La Ciolt, două anexe gospodărești au fost mistuite de 

flăcări. În urma incendiului au ars și circa 10 metri cubi de lemn pentru foc.  

Militarii din cadrul Gărzii Borșa au intevenit pentru lichidarea unui incendiu 

izbucnit la acoperișul unei case. Focul a distrus circa 15 metri pătrați de acoperiș, 3 

metri pătrați de perete despărțitor și 20 de metri pătrați de podea din lemn.  

 Duminică, 18.12., la Ulmeni un foișor din lemn a fost cuprins de flăcări. Au 

ars 15 metri din foișorul de lemn împreună cu diverse obiecte de mobilier rustic.   

 Astăzi, 19.12., la Ieud, pompierii militari din cadrul Gărzii Bogdan Vodă au 

intervenit prompt pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un coș de fum. A ars 

doar funinginea din interiorul coșului de fum.  

 Pompierii maramureșeni le reamintesc cetățenilor câteva măsuri de prevenire 

ce trebuie respectate pentru a evita producerea incendiilor: 

-  verificați și curățați periodic coșurile de fum; 

- izolați corespunzător coșurile de fum față de materialele combustibile din acoperiș; 
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- nu  suprasolicitați instalațiile electrice și nu folosiți instalații electrice cu 

improvizații. 

Accesați platforma FIIPREGĂTIT.RO, unde găsiți mai multe informații despre 

modul de comportare în diferite situații de urgență. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:Baia Mare, str. Vasile. Lucaciu nr.87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262. 211213 
Fax: 0262.214981, 0262.214921, www.isumm.ro 

e-mail: contact@isumm.ro 

 

http://www.isumm.ro/
mailto:contact@isumm.ro

