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

Reşiţa, 16.11.2018

BULETIN INFORMATIV
Incendii de vegetație în prima jumătate a lunii noiembrie
În luna octombrie a acestui an, pompierii militari și pompierii voluntari au intervenit la peste
150 de incendii de vegetație uscată izbucnite pe teritoriul județului Caraș-Severin. La 33 dintre
acestea, serviciile profesioniste au acționat în cooperare cu cele voluntare, în șapte cazuri au intervenit
doar Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență, diferența fiind reprezentată de misiuni ale
pompierilor militari.
Prima parte a lunii noiembrie a fost de asemenea încărcată din punct de vedere al intervențiilor
pentru lichidarea incendiilor de vegetație uscată. În primele 15 zile ale lunii, s-au înregistrat peste 100
de incendii care au afectat mai bine de 1200 ha de teren, din care aproape 500 ha din fondul forestier.
Cele mai multe incendii s-au înregistrat în zilele 3 și 5 noiembrie – 19, respectiv 17 incendii,
iar cele mai multe misiuni pentru gestionarea acestor situații le-au desfășurat Detașamentul de
Pompieri Reșița – 34 și Secția de Pompieri Oravița – 30.
Serviciile Voluntare au acționat singure în 10 cazuri, cel mai activ pe acest sector fiind
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bocșa, care a lichidat 5 incendii de vegetație. SVSU
Anina a avut misiunea dificilă de a lichida un incendiu la fondul forestier care a afectat o suprafață de
circa 5000 mp, iar SVSU Obreja a stins două incendii care s-au manifestat pe o suprafață cumulată de
aproximativ 4,5 ha. Pentru înăbușirea incendiilor care au pătruns în fondul forestier și, în unele cazuri,
pentru împiedicarea propagării de la vegetație uscată la păduri, pompierilor li s-au alăturat și angajații
Direcției Silvice Caraș-Severin.
Din nefericire, aceste incendii nu s-au soldat doar cu multe ore de muncă și cu angrenarea unui
număr mare de resurse umane pentru gestionare, ci și cu pagube materiale. Se estimează că valoarea
pagubelor se ridică la peste 60.000 lei. Pe parcursul lunii noiembrie au ars plantații de regenerare
artificială a fondului forestier, terenuri cultivate, baloți de fân și plante furajere, o construcție - din
fericire dezafectată, și un stâlp de telecomunicații din lemn. Însă, fără intervenția salvatorilor, pagubele
ar fi putut fi de ordinul zecilor de milioane de lei, în multe cazuri, existând un real pericol de propagare
la gospodării, la agenți economici, la sălașe, cabane, terenuri cultivate, vii și terenuri cu pomi
fructiferi, precum și de extindere a suprafeței afectate din fondul forestier al județului.
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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. Conform actelor normative în vigoare, arderea
deșeurilor vegetale se poate efectua numai după obținerea unui permis de lucru cu foc de la
Primărie, anunțarea în prealabil a serviciului voluntar din localitate și doar dacă se iau toate măsurile
necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu sau extinderii la vecinătăți.
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