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BULETIN INFORMATIV 

 
Misiuni şi intervenţii la sfârşit de săptămână 

 

În ultimele trei zile, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

“SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin au desfăşurat 31 de intervenţii şi misiuni specifice. 

➢ Incendiu 

Vineri, 09 decembrie a.c., pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri 

Caransebeş au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazie în 

municipiul Caransebeș. La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta cu flacără pe 

aproximativ 5mp din suprafaţa acoperişului, jumătate din suprafața totală a acestuia, cu pericol de 

propagare la întreaga suprafață. Pentru localizarea şi lichidarea incendiului au acţionat două echipaje 

de pompieri cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Cauza probabilă de izbucnire a 

incendiului a fost aprinderea materialelor și substanțelor combustibile, de scântei sau jar purtate de 

vânt. 

➢ Incendiu la un autoturism 

            În cursul zilei de ieri, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reșița au fost 

solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în municipiul Reșița. 

Incidentul a fost precedat de aprinderea unor semnale de avertizare la bordul mașinii, moment în care 

șoferul a oprit mașina pe dreapta. A fost compromis în totalitate compartimentul motor și habitaclul 

pațial afectat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. 

➢ Alte misiuni şi intervenţii 

În perioada de referinţă, pompierii au desfăşurat acţiuni de verificare a secţiilor ATI din 

unităţile spitaliceşti ale judeţului, cu scopul de a urmări respectarea măsurilor de prevenire şi stingere 

a incendiilor, au desfăşurat o misiune de salvare animale, precum şi alte misiuni în sprijinul 

comunităţilor. 

➢ Misiuni de prim ajutor 

Pe parcursul acestui sfârşit de săptămână, s-au înregistrat 19 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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