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BULETIN INFORMATIV 
 

Intervenţiile pompierilor din ultimele 24 de ore 

 

Pompierii militari cărăşeni au intervenit ieri, 9 august a.c., pentru stingerea a două incendii de 

vegetaţie uscată, pentru degajarea unui stâlp de transport reţea şi televiziune, care era suspendat 

deasupra părţii carosabile, precum şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă în 13 situaţii. 

Incendiile de vegetaţie, ambele izbucnite din cauza utilizării focului deschis în spaţii deschise, 

s-au produs în localităţile Remetea-Pogănici (au ars aproximativ 4,5 ha) şi Pojejena (au ars 

aproximativ 12 ha vegetaţie uscată, 7 ari viţă de vie şi 80 puieţi de prun).  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin atrage atenţia 

asupra faptului că focurile aprinse, cu intenţia de a curăţa terenurile, reprezintă pericole reale pentru 

viaţa oamenilor, bunurile acestora, precum şi pentru mediul înconjurător. 

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate, reamintim cetăţenilor că arderea vegetaţiei 

uscate şi a resturilor vegetale se face numai după obţinerea acordului de la Agenţia pentru Protecţia 

Mediului şi a permisului de lucru cu foc de la primărie, cu respectarea următoarelor reguli: 

 condiţii meteorologice fără vânt; 

 colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât 

arderea să poată fi controlată; 

 executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul 

forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de 

transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; 

 curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m; 

 desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 

 asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; 

 supravegherea permanentă a arderii; 

 stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; 

 interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor. 
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În continuare, pompierii militari cărăşeni rămân la datorie, 24 de ore din 24, pentru 

gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă şi acordarea de ajutor persoanelor aflate în dificultate. 

Nu uitaţi! Informaţii despre modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă 

pot fi obţinute prin accesarea platformei naţionale de pregătire în situaţii de urgenţă 

https://fiipregatit.ro.  
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