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

Reşiţa, 30.10.2018

BULETIN INFORMATIV
Incendii de vegetație și alte intervenții din ultimele 24 de ore
În ultimele 24 de ore pompierii militari din cadrul subunităților din Caransebeș, Oravița și
Moldova Nouă au intervenit pentru lichidarea a 9 incendii de vegetație care au cuprins în total, peste
36 ha teren. Incendiile s-au manifestat pe raza localităților Caransebeș, Constantin Daicoviciu,
Agadici, Sacu, Secășeni, Comorâște și Moldova Nouă. Cea mai mare suprafață a fost afectată pe raza
localității Agadici – 25 ha, iar echipajul care a intervenit pentru lichidarea incendiului izbucnit la
Secășeni, pe timpul întoarcerii la subunitate, a oprit și a acționat pentru stingerea unui incendiu pe
marginea drumului. Incendiul se manifesta pe o suprafață de circa 3 ha și emana fum dens care
îngreuna traficul în zonă.
Forțele Detașamentului de Pompieri Reșița au avut cu totul alt tip de misiuni în ultimele 24 de
ore. Ieri, în jurul orei 12:30 au fost solicitate să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o
gospodărie din Berzovia. Incendiul provocat se pare, de un scurtcircuit electric, se manifesta mocnit la
holul casei și amenința să cuprindă întregul imobil și chiar și casele vecine. Intervenția s-a desfășurat
în cooperare cu SVSU Berzovia.
Echipa pirotehnică a fost solicitată pentru ridicarea unei muniții rămasă neexplodată din timpul
conflictelor armate, găsită pe timpul efectuării unor lucrări de șantier pe platforma din cartierul Mociur
din Reșița. În urma operațiunilor de cercetare și identificare s-a constatat că este vorba despre o bombă
aruncător cal. 120 mm. Muniția a fost ridicată în vederea depozitării în condiții de siguranță, până la
distrugere.
Începând de azi dimineață, din jurul orei 09:15, un echipaj din cadrul Detașamentului de
Pompieri Reșița intervine pentru lichidarea unui incendiu la haldina de gunoi din Reșița. Incendiul a
fost anunțat de un echipaj al Poliției Locale și se manifestă sub forma a trei focare. În funcție de
evoluția situației se vor aloca forțe suplimentare.
Aseară, în jurul orei 23:30, două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș
au intervenit de urgență pentru lichidarea unui incendiu izbucnit se pare, tot din cauza unui scurtcircuit
electric, la o magazie din incinta unei gospodării din localitatea Marga. Incendiul nu s-a soldat, din
fericire, cu victime și nici cu pagube foarte mari, valoarea bunurilor distruse fiind estimată la 6.000 lei.
Azi noapte, în jurul orei 01:00, pompierii militari au fost sesizați cu privire la producerea unui
incendiu în Oravița, pe str. 1 Decembrie. La fața locului s-au deplasat și intervenit de urgență 4
echipaje din cadrul Secției de Pompieri Oravița. Ajunși la locul intervenției, salvatorii au constatat că
imobilul de unde a pornit incendiul ardea în proporție de 40%, iar din cauza vântului care sufla în
rafale cu o viteză de aproximativ 60 km/h, incendiul s-a propagat și la o locuință învecinată. Exista, de
asemenea, pericolul propagării și la alte gospodării. Având în vedere suprafața afectată și condițiile
meteo care favorizau extinderea rapidă a incendiului, a fost solicitat în sprijin și un echipaj din cadrul
Detașamentului de Pompieri Reșita. Se pare că incendiul a fost cauzat de un burlan de fum neprotejat
termic față de materialele combustibile din apropiere. Locuința de unde a pornit incendiul a fost
afectată în proporție de 80%, iar la cel de-al doilea imobil a ars acoperișul pe o suprafață de
aproximativ 30 mp. Din fericire incendiul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale
considerabile.
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Cea mai mare suprafață afectată a fost pe raza localității Agadici,
aproximativ 25 de hectare de teren. Echipajul care a intervenit pentru
lichidarea incendiului izbucnit la Secășeni, pe timpul întoarcerii la
subunitate, a oprit și a acționat pentru stingerea unui incendiu pe marginea
drumului national 57. Incendiul se manifesta pe o suprafață de circa 3 ha și
emana fum dens care îngreuna traficul în zonă.
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