
 

 1/1 NESECRET 
   

Str Castanilor, nr. 123, Reşiţa, Caraş-Severin, cod poştal: 320030 

Telefon: 0255/211213; 0255/211214; fax: 0255/212137 

E-mail:  isu_semenic@yahoo.com ; contact@isusemenic.ro  

             INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ                                  Reşiţa, 20.12.2022 
                 „SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 

                              
 Str. Castanilor, nr.123, Reșița, Caraș-Severin 
                                 Email: relatiipublice.isucs@gmail.com 

                                                     Tel: 0752 011 232 

 

BULETIN INFORMATIV 

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

 

*** 

Pompierii militari reşiţeni au intervenit cu o autospecială pentru stingere, în municipiul Reşiţa, 

pentru lichidarea unui incendiu de apartament. Incendiul s-a manifestat în camera de zi, unde fumegau 

un covor și tapițeria a două scaune, cu un real pericol de extindere. Cauza probabilă a incendiului a 

fost focul deschis în spații închise, respectiv o lumânare aprinsă și lăsată nesupravegheată. 

Un alt incendiu s-a produs pe raza localităţii Obreja, în urma căruia au ars acoperișul unei 

anexe, unde se afla un afumător improvizat, pe o suprafață de aproximativ 40 mp, scule electrice, un 

aparat de sudură, motocositoare, precum și alimente din afumător. Cauza probabilă a incendiului a 

fost căderea de jar sau scântei din sistemele de încălzire. 

*** 

Echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reşiţa a fost solicitată să intervină 

luni, 19 decembrie a.c., pentru asanarea unui proiectil perforant calibru 57 mm, ce a fost descoperit în 

localitatea Bănia, cu ocazia executării onor lucrări de excavare într-o locuință, proprietate personală. 

Muniția a fost cercetată, identifică, ridicată,  transportată şi depozitată în vederea distrugerii ei 

ulterioare.  

Totodată, specialiştii pirotehnişti au supravegheat lucrările de excavare şi au realizat o instuire 

a muncitorilor la faţa locului. 

În cazul descoperirii unor elemente de muniţie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin atrage atenţia asupra faptului că oamenii trebuie să trateze 

situaţia cu responsabilitate şi să anunţe, prin SNUAU 112, specialiştii abilitaţi să manevreze astfel de 

obiecte. 

*** 

Tot ieri, un echipaj de pompieri militari format din 4 subofițeri, au intervenit pentru scoaterea 

apei cu motopompa transportabilă, din subsolul Școlii Generale cu clasele I-VIII din Bozovici. Din 
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cauza ploilor abundente căzute pe raza localității Bozovici, s-au format infiltrări de apă, care au 

inundat subsolul. 

*** 

S-au înregistrat 10 intervenţii pentru acordarea primului ajutor calificat, precum şi alte situaţii 

din categoria asistenţă persoane. 

 

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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