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BULETIN INFORMATIV
Intervenţii şi misiuni la sfârşit de săptămână
În acest sfârşit de săptămână, pompierii militari cărăşeni au desfăşurat 50 de intervenţii şi
misiuni pe raza judeţului Caraş-Severin.
Astfel, pompierii au intervenit pentru stingerea a trei incendii, au asigurat măsurile de
prevenire şi stingere a incendiilor în cazul unui accident rutier şi au desfăşurat activităţi de
recunoaştere în teren şi instruire.
Totodată, au asigurat măsurile specifice de prevenire a unor eventuale situaţii de urgenţă pe
timpul desfăşurării unui meci de fotbal şi au continuat acţiunile de verificare a secţiilor ATI din
unităţile spitaliceşti ale judeţului, cu scopul de a urmări respectarea măsurilor de prevenire şi stingere
a incendiilor.
De asemenea, s-au înregistrat 37 intervenții pentru acordarea primului ajutor calificat, precum
si alte situații din categoria asistență persoane.

Dintre cele mai importante misiuni, amintim:
 În cursul zilei de ieri, 28 august a.c., pompierii militari orăviţeni au intervenit pentru
localizarea şi stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Vrani, cu două
autospeciale şi o ambulanţă SMURD. Echipajele de intervenţie, ajunse la locul solicitării, au
constatat că incendiul se manifesta la podul locuinţei şi la o încăpere în care s-a descoperit o
persoană decedată, de sex masculin. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost
fumatul.
 Un alt incendiu s-a produs vineri, 26 august a.c., la un şopron în municipiul Caransebeş.
Pentru localizarea şi stingerea incendiului au intervenit pompierii militari din cadrul
Detaşamentului de Pompieri Caransebeş cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă
SMURD. La sosirea echipajelor incendiul se manifesta cu flacără pe întreaga suprafaţă a
anexei. În urma incendiului au ars aproximativ 20 mp anexa din lemn, textile, electrocasnice,
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etc. Cauza probabilă de producere a fost folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a
genera incendiul.
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.
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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