
Mai multe pagube decat incendiul
Desi au actionat profesionist, conform procedurilor, pompierii au creat mai multe pagube decat focul la
Muzeul de Istorie.

 Incendiul de luni de la Muzeul de Istorie a izbucnit de la o scanteie provenita din instalatia electrica
foarte veche. Angajati ai muzeului au simtit fumul si au stins imediat flacarile cu extinctoarele speciale.
Pentru ca fumul insa persista, au chemat pompierii. „La aparitia pompierilor incendiul era stins deja de
personalul nostru. Avem achizitionate ustensilele necesare. Au ars doar niste afise de la o expozitie si
ceva ambalaje de carton. Nici parchetul nu s-a aprins. Focul era stins dar nu puteam vedea clar ce a ars
din cauza solutiei extinctoare ", a declarat ieri Sabin Luca, directorul Muzeului National Brukenthal.

 Conform procedurii, imediat dupa ce au sosit la fata locului pompierii au intrat in actiune. Au folosit
topoarele sa ajunga la sursa incendiului, au spart niste dulapuri si tot cu topoarele au spart si geamurile
pentru a aerisi incaperea. Apoi au adus furtunele cu apa. „De-abia i-am oprit sa nu dea cu apa prin
muzeu. S-a apucat unul dintre ei cu toporul sa sparga niste dulapuri, a spart si geamul " a mai spus Luca,
dupa care a explicat ca nu le poate reprosa nimic: „Ei au instruire specifica si si-au facut treaba conform
procedurilor ".
 in plus, de la solutia extinctoare folosita, au fost afectate si cateva calculatoare. Cu toate acestea, in
procesul verbal al pompierilor este mentionat ca focul s-a intins pe o suprafata de aproximativ doi metri
patrati si ca nu s-au inregistrat pagube materiale. Muzeul de Istorie este inchis oficial pentru o perioada de
doua saptamani.
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