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BULETIN INFORMATIV 

 
23 de situații de urgență înregistrate în ultimele 24 de ore 

 

➢ Incendii 

             În jurul orei 23:40, trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentulului de Pompieri 

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

Rusca Montană, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. La sosirea 

echipajelor de intervenție ardea mocnit acoperișul de la camera centralei. Intervenția promptă a 

pompierilor a făcut ca incendiul să fie localizat și lichidat în limitele găsite, împiedicând astfel 

propagarea flăcărilor la întreaga locuință. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită 

ca fiind coș, canal sau burlan de fum deteriorat, neprotejat termic față de materiale combustibile. 

Un alt incendiu s-a produs pe raza localităţii Ramna, la un atelier de tâmplărie, unde pompierii 

militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița au intervenit cu două autospeciale pentru 

stingere și o autospecială de primă intervenţie şi comandă. La sosirea echipajelor, incendiul se 

manifesta generalizat cu degajări mari de fum şi flăcări la întregul atelier de producție, existând riscul 

de propagare la casa și anexele învecinate. În urma incendiului a ars atelierul în totalitate, pe o 

suprafaţă de aproximativ 200 mp (acoperișul de tablă, elemente de tâmplărie și toate utilajele de 

prelucrare a lemnului aflate în interior). Cauza probabilă de producere a incendiului a fost conductor, 

cablu electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată în urma unei acțiuni mecanice 

sau fizice. În urma intervenției s-a reușit salvarea de bunuri în valoare aproximativă de 200.000 lei, 

constând în casa și anexele învecinate ale aceluiași proprietar. 

➢ Misiuni de prim ajutor 

În perioada de referinţă, s-au înregistrat 17 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. 
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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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