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BULETIN INFORMATIV
Misiunile pompierilor militari din ultima săptămână
În ultimele 7 zile, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru gestionarea mai multor
situații de urgență. Pompierii care încadrează echipajele de prim-ajutor calificat au întervenit la 25 de
cazuri, din care două accidente rutiere, și au acordat asistență medicală de urgență unui număr de 30 de
persoane.
Tot în această perioadă, s-a asigurat zona, de la fața locului, în cazul unor evenimente publice, de
amploare, potențial generatoare de situații de urgență, iar Secția de Pompieri Moldova Nouă a
intervenit în două situații pentru înlăturarea pericolului generat de materiale de construcții desprinse de
pe fațada unor construcții. De asemenea, s-a intervenit în sprijinul unor turiști care au întâmpinat
probleme pe traseele turistice montane din județ.
Începând cu data de 27 aprilie au intervenit zilnic pentru lichidarea incendiului izbucnit în Parcul
Național Domogled - Valea Cernei, aproximativ 140 de persoane, pompieri militari, angajați ai
Direcției Silvice și rangeri ai parcului. Dar nu este singurul incendiu de vegetație izbucnit în această
perioadă, pompierii cărășeni intervenind și la alte trei incendii pe raza localităților Bozovici, Iablanița
și Șopotul Vechi, care au afectat o suprafață totală de circa 8 ha.
În zilele de 27 și 30 aprilie s-au produs incendii la gospodării ale populației, dar prin intervenția
pompierilor s-a împiedicat propagarea și s-au limitat pagubele, valoarea bunurilor salvate fiind în
valoare estimată de 240.000 lei.
Data de 28 aprilie a fost cea mai diversă din punct de vedere al specificului intervențiilor. S-a
intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pentru salvarea unei cățelușe care
căzuse prin tubulatura de aerisire a unui bloc, de la o înălțime de 25m, iar echipa pirotehnică a ridicat
în vederea distrugerii, un proiectil exploziv de cal. 100mm, găsit de un localnic în timpul efectuării
unor lucrări agricole, într-o localitate de lângă Caransebeș.
În perioada 27.04-03.05.2018, specialiștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
”SEMENIC” al Județului Caraș-Severin au efectuat 25 de controale de prevenire a situațiilor de
urgență la unitățile turistice de pe teritoriul județului unde era preconizat că va fi o afluență mai mare
de persoane pe perioada minivacanței prilejuită de Ziua Internațională a Muncii.
Rezultatele controalelor nu au întârziat să apară. Au fost identificate peste 100 de nereguli, din
care unele au fost remediate pe timpul desfășurării activității în unitățile respective, iar 69 de nereguli
au fost sancționate. S-au aplicat 10 amenzi în valoare totală de 16.500 lei și 59 de avertismente.
Principalele nereguli sancționate se referă la exploatarea unor instalații electrice cu improvizații,
omiterea verficării stingătoarelor din dotare, dar și lipsa solicitării autorizației de securitate la incendiu.
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