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„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Reşiţa, 15.10.2018

BULETIN INFORMATIV
Misiunile pompierilor militari cărășeni în zilele de 13 și 14 octombrie 2018
Sâmbătă, 13 octombrie 2018, la ora 09:00, la nivel național s-a declanșat exercițiul „SEISM
2018” care constă în punerea în aplicarea a Concepției naționale de răspuns post-seism. Au fost
alertate toate unitățile subordonate ale IGSU, iar mai multe echipaje de pompieri din țară s-au deplasat
spre Capitală. Din cadrul inspectoratului nostru, în mai puțin de 20 de minute de la alertare, au început
deplasarea către București 36 de pompieri militari, din tura care era în serviciu, cu 9 autospeciale. S-a
crescut capacitatea operațională la nivel maxim, întreg personalul inspectoratului prezentându-se la
servici. În mai puțin de două ore de la declanșare, un al doilea grup, constituit din 59 de pompieri
militari cu alte 8 autospeciale, începe deplasarea în sprijinul comunităților afectate de dezastrul
prevăzut de scenariul exercițiului. În jurul orei 14:00, se dispune reîntoarcerea la bază a majorității
forțelor implicate. Continuă deplasarea spre București, și participă efectiv la desfășurarea exercițiului,
9 subofițeri cu o ambulanță SMURD tip B și două camioane.
Dar misiunile pompierilor militari nu s-au încheiat aici pentru perioada menționată. Forțele
Secției de Pompieri Moldova Nouă au intervenit pe parcursul celor două zile pentru lichidarea a 6
incendii de vegetație care au afectat peste 24 ha de teren pe raza localităților Moldova Nouă, Pojejena,
Măcești și Sichevița. Incendiile amenințau să se propage la construcții, păduri și vițe de vie.
Secția de Pompieri Oravița a intervenit pentru lichidarea a 7 incendii de vegetație, care s-au
manifestat pe aproximativ 95 ha de teren din teritoriul administrativ al localităților Ciuchici, Vrani,
Ticvaniu Mare, Ciclova Română și Milcoveni. Cea mai mare suprafață afectată, 60 ha, a fost la
Ciuchici, dar la Ciclova Română s-au înregistrat cele mai mari pagube. Incendiul care a cuprins circa 2
ha, s-a extins la un sălaș pe care l-a distrus în totalitate, precum și la o căruță și la o mașină utilizată
pentru împrăștierea îngrășământului. Forțele de intervenție au reușit să împiedice propagarea la mai
multe utilaje agricole.
Șase subofițeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș au intervenit duminică,
14.10.2018, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit, se pare, din cauza unui scurt-circuit electric, la un
autobuz care se deplasa pe E70, pe șoseaua de centură a Caransebeșului. Au ars mai multe componente
ale compartimentului motor, dar s-a împiedicat extinderea la întregul autobuz. Pe drumul de întoarcere
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la subunitate de la această intervenție, pe str. N. Bălcescu din Caransebeș, subofițerii au observat un
chioșc din lemn, dezafectat, cuprins de flăcări. Au intervenit imediat și au lichidat incendiul. Flăcările
care au cuprins construcția din lemn par să fi fost stârnite de o țigară aprinsă aruncată într-o grămadă
de frunze uscate din apropiere.
Totodată, pe parcursul celor două zile, a fost solicitată intervenția echipajelor SMURD la trei
cazuri și s-a asigurat zona în cazul unui eveniment public - meci de handbal, desfășurat în municipiul
Reșița.
Astăzi, 15.10.2018, până la ora 14:00, pompierii militari cărășeni au intervenit pentru
lichidarea altor 6 incendii de vegetație.
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