
 

    

 

7 INCENDII 

 

 În intervalul 30.11-04.12.2022, pompierii maramureșeni au fost solicitați să 

intervină pentru lichidarea a 7 incendii. 

 Miercuri, 30.11., militarii din cadrul Secției Vișeu de Sus și Gărzii de 

Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul 

unei clădiri din Moisei. În urma incendiului au ars circa 300 de metri pătrați de 

acoperiș din lemn. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit. 

 Joi, 01.12., pompierii militari băimăreni au intervenit, în municipiul Baia 

Mare, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un panou publicitar. Focul a 

distrus circa 2 metri pătrați de firmă luminoasă și 2 metri liniari de cablu electric. Și 

în acest caz, incendiul a pornit de la un cablu electric defect. 

 Vineri, 02.12., la Vișeu de Sus, militarii Secției de Pompieri au intervenit 

pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitate. Focul a mistuit 

circa 40 de metri pătrați de asterială din lemn. Tot vineri, la Târgu Lăpuș, pompierii 

din cadrul Stației de Pompieri au intervenit la o explozie urmată de un incendiu. O 

anexă gospodărească, unde funcționa o centrală termică, a fost cuprinsă de flăcări. 

Din păcate, în urma incendiului  a rezultat o victimă care a fost transportată la spital 

de către echipajele medicale. 

 Sâmbătă, 03.12.,  la Sighet, pompierii au lichidat un incendiu în urma căruia a 

ars funinginea din interiorul unui coș de fum.  

 Duminică, 04.12., la Ruscova, pompierii vișeuani au fost solicitați să 

intervină la o casă a cărei coș de fum a luat foc. Au ars circa 4 metri pătrați de perete 

din lemn. La Rona de Sus, pompierii sigheteni au stins un incendiu izbucnit într-o 

încăpere a unei locuințe. Din cauza unui mijloc de încălzire lăsat nesupravegheat a 

ars încăperea în proporție de 80%. 

  MMIINNIISSTTEERRUULL  AAFFAACCEERRIILLOORR  IINNTTEERRNNEE  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTUULL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAȚȚIIII  DDEE  UURRGGEENNȚȚĂĂ  

IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  

IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  

““GGHHEEOORRGGHHEE  PPOOPP  DDEE  BBĂĂSSEEŞŞTTII  ””AALL  JJUUDDEEŢŢUULLUUII  MMAARRAAMMUURREEŞŞ  
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 Pompierii maramureșeni le reamintesc cetățenilor următoarele măsuri de 

prevenire a incendiilor: 

- curătați periodic coșurile de fum; 

- reparați și izolați corespunzător coșurile de fum față de materialele combustibile 

din acoperiș; 

- nu utilizați instalații electrice cu improvizații și nu suprasolicitați instalațiile 

electrice prin folosirea deodată a mai multor consumatori de mare putere. 
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