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

Reşiţa, 07.11.2018

BULETIN INFORMATIV
Intervenții ale pompierilor militari cărășeni din prima săptămână a lunii în noiembrie
Azi noapte, în jurul orei 02:00, 12 pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri
Caransebeș și ai Punctului de Lucru Băile Herculane au intervenit pentru lichidarea unui incendiu
izbucnit la o gospodărie din localitatea Domașnea.
Incendiul cauzat, se pare, de un scurtcircuit electric, s-a propagat la alte două imobile, unul
dintre acestea fiind casa parohială, în incinta căruia funcționează și Primăria localității.
Intervenția pompierilor militari pentru stingerea flăcărilor, care au cuprins sute de metri pătrați
din acoperișurile imobilelor și nu numai, a durat mai bine de șase ore. La gospodăria de la care a pornit
incendiul, au ars circa 250 mp din acoperișul unei anexe (grajd) și au fost distruse mai multe bunuri
materiale depozitate în incinta anexei. Proprietatea Parohiei a fost de asemenea grav afectată.
Acoperișul din tablă a fost distrus pe o suprafață de 250 mp, acoperișul din lemn a două anexe a ars pe
o suprafață de 100 mp, iar o a treia anexă a fost distrusă în totalitate. La cel de-al treilea imobil afectat
de incendiu au ars circa 10 mp din acoperiș.
În data de 01.11.2018, pompierii militari au intervenit pentru asigurarea măsurilor PSI și
spălarea carosabilului în urma producerii unor accidente rutiere pe raza localității Moldova Nouă și pe
DN 6, și pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexă folosită pentru depozitarea lemnului de
foc, din incinta unei gospodării din orașul Bocșa. În data de 03.11.2018, forțe din cadrul Secției de
Pompieri Moldova Nouă, împreună cu SVSU Berzasca, au intervenit pentru lichidarea unui incendiu
izbucnit la un autoturism pe raza localității Berzasca. În data de 04.11.2018, s-a intervenit pentru
lichidarea unui incendiu la un coș de fum dintr-o casă din comuna Buchin și pentru asigurarea
măsurilor PSI în urma unui accident rutier care a avut loc la Armeniș. În dimineața zilei de 05.11.2018,
în jurul orei 04:00, s-a acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazie dezafectată din
gara localității Topleț.
Însă cele mai frecvente intervenții din această perioadă au fost cele pentru lichidarea
incendiilor de vegetație uscată și fond forestier. De la începutul lunii, pompierii militari împreună cu
serviciile voluntare și angajați ai Direcției Silvice Caraș-Severin, după caz, au intervenit la peste 70 de
astfel de incendii care se manifestau pe suprafețe între 50 mp și 250 ha.
Cea mai mare suprafață afectată de un incendiu de vegetație uscată s-a înregistrat pe raza
localității Comorâște – 250 ha, dar intervențiile cele mai dificile și de durată sunt cele la fondul
forestier.
În perioada 04-05.11.2018, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în Munții Semenic, au
intervenit zilnic peste 30 de pompieri militari și zeci de angajați ai Ocolului Silvic Păltiniș sprijiniți și
de un elicopter dotat cu dispozitiv special din dotarea Inspectoratului General de Aviație.
Începând de ieri, 06.11.2018, zeci de pompieri militari și angajați ai Direcției Silvice CarașSeverin intervin pentru lichidarea altor incendii de litieră din fondul forestier din apropierea
localităților Calina și Brădișorul De Jos. La Calina, sat aparținător de comuna Dognecea, au fost
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afectate în jur de 240 ha de teren, din care aproape 70 ha de plantații pentru regenerarea artificială a
fondului forestier, iar la Brădișorul de Jos, 153 ha cu arboret.
În cele mai multe situații, aceste incendii sunt cauzate de utilizarea focului deschis în spații
deschise fără respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor, de fumat, sau de acțiunea intenționată a
unor persoane în procesul de igienizare a terenurilor.
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