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BULETIN INFORMATIV 

 
Peste 20 de intervenţii gestionate de pompierii cărăşeni în ultimele 24 de ore 

 

În cursul zilei de ieri, 10 august a.c., pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin au gestionat 21 situaţii de urgenţă produse 

în zona de competenţă. 

În această perioadă, pompierii au intervenit pentru stingerea a două incendii de vegetaţie 

uscată în localităţile Caransebeş şi Bocşa, precum şi pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi 

stingere a incendiilor în cazul unui accident rutier produs în localitatea Topleţ. 

De asemenea, s-au înregistrat 18 intervenţii pentru acordarea primului ajutor calificat, precum 

şi alte situaţii din categoria asistenţă persoane. 

*** 

Pentru prevenirea arderilor necontrolate, recomandăm respectarea următoarelor măsuri: 

 nu utilizaţi focul deschis în zonele cu vegetaţie uscată, la distanţe mai mici de 40 m faţă 

de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, 

explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale combustibile: lemn, hârtie, textile, 

bitum etc., fără a-l supraveghea şi asigura prin măsuri corespunzătoare; 

 pregătirea hranei prin utilizarea focului deschis trebuie să se desfăşoare doar în locurile 

special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la 

construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi; 

 nu aruncaţi la întâmplare resturile de chibrituri sau ţigări nestinse; 

 nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi, cu mijloace ce pot produce aprinderea (chibrituri, 

brichete etc.). 

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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