INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Reşiţa, 10.08.2018

BULETIN INFORMATIV
Incendii în ultimele 24 de ore
În ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru lichidarea a trei incendii de
vegetație și unul izbucnit la o casă din Reșița.
Primul a fost anunțat aseară, în jurul orei 22:25, pe raza localității Băile Herculane. Un copac
uscat a luat foc în urma unei activități de igienizare a terenului. Pentru lichidarea acestui incendiu a
acționat echipajul Punctului de Lucru Băile Herculane. Cel de-al doilea incendiu de vegetație, anunțat
în jurul orei 00:30, s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 2 ha de teren de pe raza localității
Potoc și a fost lichidat de forțele Secției de Pompieri Oravița. Astăzi, în jurul orei 18:50, pompierii
militari din cadrul Secției de Pompieri Moldova Nouă au observat un incendiu de vegetație izbucnit în
apropierea sediului subunității și s-au deplasat imediat la fața locului unde au constatat că erau două
focare într-un perimetru de circa 500 mp, pe care le-au stins în scurt timp. Nici unul din aceste incendii
nu s-a soldat cu victime și nici cu pagube materiale.
O intervenție mai dificilă a fost cea a forțelor Detașamentului de Pompieri Reșița, care au
acționat timp de trei ore pentru lichidarea unui incendiu izbucnit azi dimineață, în jurul orei 04:30, la o
gospodărie de pe str. C. Porumbescu din Reșița. Incendiul se manifesta violent, cu flacără, pe o
suprafață de 140 mp din acoperișul casei și 25 mp din acoperișul unui atelier învecinat. Exista un real
pericol de extindere la casele învecinate, dar și pericol de explozie din cauza a două butelii depozitate
în locuință. Au fost distruse în incendiu mai multe elemente de mobilier, aparate electro-casnice și
electronice, grinzi de lemn și materiale textile. Valoarea pagubelor este estimată la 80.000 lei, dar au
fost salvate bunuri în valoare de 150.000 lei. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui
scurtcircuit electric. Din fericire, nici acest incendiu nu s-a soldat cu victime.
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