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BULETIN INFORMATIV 

 
Aproape 30 de intervenţii ale pompierilor cărăşeni în ultimele 24 de ore 

 

Pe parcursul zilei de ieri, 17 august a.c., pompierii cărăşeni au gestionat un număr de 26 de 

situaţii de urgenţă produse în zona de competenţă. 

În această perioadă, pompierii au acţionat pentru localizarea şi stingerea a două incendii de 

vegetaţie uscată, fiind afectate peste 3 ha de teren. Cauza probabilă de producere a incendiilor a fost 

utilizarea focului deschis în spaţii deschise. 

De asemenea, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier în urma 

căruia un autoturism s-a răsturnat în afara părţii carosabile, pe raza localităţii Zăgujeni. 

La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri 

Caransebeş cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD. În 

sprijin au fost alocate două ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Caraş-Severin şi 

elicopterul SMURD. 

În urma evenimentului, o persoană (sex feminin) a rămas încarcerată. S-a intervenit pentru 

extragerea victimei, aceasta fiind preluată şi transportată la spital de către elicopterul SMURD. 

Totodată, s-au înregistrat 23 intervenţii pentru acordarea primului ajutor calificat, precum şi 

alte situaţii din categoria asistenţă persoane. 

 

Informare preventivă 

Având în vedere că judeţul nostru se află sub atenţionare meteorologică Cod galben de 

caniculă şi disconfort termic ridicat, valabilă până vineri, 19 august a.c., iar în perioadele caniculare 

creşte riscul de incendiu din cauza uscăciunii şi a temperaturilor ridicate, recomandăm cetăţenilor să 

respecte normele de apărare împotriva incendiilor. 

În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea vegetaţiei 

uscate, a miriştilor şi a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor prevederi generale: 

 condiţii meteorologice fără vânt; 
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 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. 

 

 

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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