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BULETIN INFORMATIV 

 
8 situații de urgență gestionate de pompierii militari în ultimele 24 de ore 

 

Pe parcursul zilei de ieri, 9 decembrie a.c., pompierii militari au intervenit pentru gestionarea 

a opt situaţii de urgenţă pe raza judeţului Caraş-Severin. 

➢ Incendiu  

În jurul orei 21:25, trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentulului de Pompieri 

Caransebeș au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă particulară din localitatea 

Poiana, comuna Buchin, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. 

La sosirea echipajelor de intervenție ardea mocnit planșeul tavanului din jurul coșului de fum 

al gospodăriei. 

Intervenția promptă a pompierilor a făcut ca incendiul să fie localizat și lichidat în limitele 

găsite, împiedicând astfel propagarea flăcărilor la întreaga locuință. 

În urma incendiului au fost afectate planșeul și tencuiala tavanului pe o suprafață de 20 mp. 

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind coșul de fum neprotejat 

termic față de materiale combustibile. 

Pentru creșterea gradului de protecție a gospodăriilor și evitarea unor situații neplăcute ce pot 

avea urmări grave, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin 

vine în sprijinul cetățenilor cu următoarele măsuri de prevenire: 

- verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să  nu 

prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere; 

- curăţaţi coşurile de funinginea depusă şi întreţineţi-le prin zugrăvire spre a observa şi repara 

eventualele fisuri apărute; 

- amplasaţi sobele la distanţe sigure de materiale combustibile şi evitați aşezarea acestora direct 

pe parchet, podele laminate sau alte materiale combustibile. 

➢ Misiuni de prim ajutor 

În perioada de referinţă, s-au înregistrat șapte intervenţii pentru acordarea primului ajutor 

calificat, precum şi alte situaţii din categoria asistenţă persoane. 
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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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