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  Bilanț al misiunilor pompierilor militari cărășeni in perioada 21-26 

aprilie 

 

 

În perioada 21-26 aprilie, pompierii militari cărășeni au acționat in 28 de misiuni 

specifice, majoritatea din acestea constând în misiuni de protecție civilă.  

Astfel, din cele 28 de intervenții ale subunităților ISU ,,Semenic,, , 21 de misiuni 

au constat in misiuni de protecție civilă din care, 19 misiuni de decontaminare a 

personalului propriu si a autospecialelor auto din dotarea inspectoratului cu care au fost 

transportate persoane suspecte de COVID-19, alte 2 misiuni de protecție civilă (23 si 24 

aprilie) constând in asanarea a două bombe aruncător de artilerie, calibrul 120 mm, 

găsite in municipiul Reșița, care au fost ridicate și transportate la depozitul de muniție  

SC ,,Arsenal Reșița,, SA, acestea urmând a fi distruse ulterior. 

De asemenea, pompierii militari carașeni au intervenit pentru stingerea a 3 incendii 

de vegetație uscată, in zona Râul Alb (21 aprilie), in zona comunei C-tin Daicoviciu (22 

aprilie) și in zona orașului Oravița (25 aprilie), suprafața însumată a terenului afectat de 

incendiu fiind de aproximativ 10.700 mp. 

La aceste misiuni si intervenții ale pompierilor militari carașeni se adaugă și o 

intervenție de stingere a unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Ezeriș (21 

aprilie) unde, din cauza unui coș de fum necurățat, a luat foc o parte din acoperișul 

casei, echipajele de pompieri care au acționat localizând și lichidând incendiul în cel 
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mai scurt timp, salvând astfel bunuri in valoare de aproximativ 40.000 lei, o intervenție 

de stingere a incendiului la un autoturism care a luat foc in orașul Moldova Nouă (23 

aprilie), pompierii salvând bunuri de aproximativ 17.000 lei, o intervenție în urma 

fenomenelor meteo periculoase (25 aprilie), la care pompierii au acționat pentru 

îndepărtarea unui stâlp de lemn căzut pe suprafața carosabilă a DN 57, altă intervenție a 

pompierilor cărășeni fiind pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-o hală de 

prelucrare a lemnului din orașul Caransebeș (26 aprilie), incendiu în urma căruia au ars 

reziduuri de mase plastice si bitum (aproximativ 2 mc), intervenția promptă a 

echipajelor de pompieri împiedicând producerea de pagube de amploare si evitarea 

propagării incendiului la zonele învecinate.  
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