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                                                   BULETIN INFORMATIV 

 

Intervenţiile pompierilor la sfârşit de săptămână 

  

 

La sfârşitul săptămânii trecute, pompierii cărăşeni au intervenit în peste 100 de situaţii de urgenţă 

petrecute în zona de competenţă.  

În perioada menţionată, s-a intervenit pentru stingerea a trei incendii produse la imobile, unul la un 

autoturism şi 20 de incendii izbucnite la vegetaţia uscată. 

În ceea ce priveşte incendiile de vegetaţie uscată, acestea au cuprins peste 184 de hectare de teren,  

cea mai afectată suprafaţă înregistrându-se în comuna Caraşova unde au ars aproximativ 100 ha. Cauza 

probabilă de producere a acestor incendii a constituit-o utilizarea focului deschis în spaţii deschise.  

De asemenea, au fost înregistrate 19 solicitări ale echipajelor SMURD pentru acordare asistenţă 

medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat . 

Tot în această perioadă, pentru verificarea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, 

echipajele de intervenţie au desfăşurat 48 de misiuni de recunoaştere, la secţiile Anestezie Terapie 

Intensivă (ATI) Covid-19, la spitalele din Reşiţa şi Caransebeş. 

Dintre cele mai importante intervenţii ale pompierilor în acest week-end , amintim: 

 Intervenţia pompierilor din cadrul Secţiei Oraviţa pentru stingerea unui incendiu produs la 

o casă în localitatea Ciuchici, cu patru autospeciale pentru stingere şi o ambulanţă 

SMURD. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta deja violent cu flacără deschisă, 

fiind generalizat. De asemenea, flăcările se propagau printr-o fereastră de aerisire a podului 

şi la un imobil învecinat. Din cauza volumului mare de materiale combustibile depozitate în 

podul casei, uleiuri, lacuri, vopsele, precum şi nutreţ pentru animale, incendiul s-a dezvoltat 

cu mare repeziciune. În urma evenimentului au ars întreaga locuinţă şi anexele acesteia pe 

o suprafaţă totală de aproximativ 600 mp, iar la casa învecinată a fost afectat parţial 

acoperişul. Din fericire nu au existat victime, iar pompierii au reuşit localizarea incediului, 

înainte ca acesta să cuprindă şi celelate case învecinate, dat fiind faptul că alimentarea cu 
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apă s-a făcut dintr-un pârâu, cu ajutorul unei motopompe. Cauza probabilă a incendiului a 

constituit-o un coş de fum amplasat sau neprotejat termic faţă de materiale combustibile. 

 Un alt eveniment care a presupus atenţie sporită din partea pompierilor a avut loc în 

noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 04:00, în orşul Oraviţa, unde salvatorii au 

acţionat pentru stingerea unui incendiu, produs la o casă. La locul solicitării s-au deplasat 

pompierii din cadrul Secţiei Oraviţa cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă 

SMURD. La sosirea forţelor de intervenţie incendiul se manifesta cu flacără deschisă la 

terasa de la intrare, cu posibilitatea propagării la întreaga locuinţă şi la altă locuinţă 

învecinată. În urma incendiului au ars terasa de la intrare pe o suprafaţă de 20 mp şi mai 

multe bunuri materiale. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric. 
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