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BULETIN INFORMATIV 

 
Intervenţiile pompierilor în ultimele 24 de ore 

 

Pe parcursul zilei de ieri, 5 decembrie a.c., pompierii au intervenit pentru gestionarea a 14 

situaţii de urgenţă pe raza judeţului Caraş-Severin. 

 Incendii 

Pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui număr de trei incendii, unul izbucnit la 

un sălaş din municipiul Reşiţa, altul produs la un grajd în localitatea Turnu Ruieni, iar cel de-al treilea 

manifestat la baloţi de lucernă în localitatea Petroşniţa. 

În jurul orei prânzului, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompierii Reşiţa au 

fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un sălaş din municipiul Reşiţa, cu 

două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o ambulanţă 

SMURD. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat cu degajări mari de fum şi flăcări 

la întregul sălaş şi materialele depozitate în jurul acestuia. În urma incendiului a ars în totalitate 

construcţia din lemn pe o suprafaţă de aproximativ 50 mp. Cauza probabilă de producere a incendiului 

a fost folosirea mijloacelor de încălzire improvizate. 

Pentru a evita producerea unor astfel de evenimente negative, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin reaminteşte principalele măsuri de prevenire a 

incendiilor produse de aparatele electrice: 

- nu utilizaţi aparatele electrice, cablurile electrice, prizele, întrerupătoarele, dispozitivele de 

protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii; 

- nu lăsaţi nesupravegheate aparatele elctrice sub tensiune, cum sunt: radiatoarele, maşinile de 

spălat, boilerele electrice şi altele asemenea; 

- nu suprasolicitaţi instalaţia electrică folosind mai multe aparate simultan. 

 Misiuni de prim ajutor 

În perioada de referinţă, s-au înregistrat 11 intervenţii pentru acordarea asistenţei medicale de 

urgenţă şi transportarea la spital a persoanelor cu diverse afecţiuni medicale. 
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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. 

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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