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BULETIN INFORMATIV 

 
16 situații de urgență înregistrate în ultimele 24 de ore 

 

➢ Incendiu 

             În jurul orei 20:10, trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentulului de Pompieri 

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

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

echipajelor de intervenție, incendiul era localizat și se acționa de către echipajele SVSU Oțelu Roșu și 

SVSU Marga. Intervenția promptă a pompierilor militari a făcut ca incendiul să fie lichidat în limitele 

găsite, împiedicând astfel propagarea flăcărilor la întreaga locuință, precum și la anexele și locuințele 

învecinate. Proprietarul a primit îngrijiri medicale, fiind ulterior transportat la spital.  

           În urma incendiului au ars bunuri din camera de zi în valoare de aproximativ 5.000 lei, 

constând într-un pat, un televizor, un dulap de haine și ușa de la intrare. De asemenea, au fost salvate 

bunuri în valoare aproximativă de 50.000 lei. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost 

stabilită ca fiind o țigară aprinsă si nesupravegheată. 

 

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: 

- nu utilizaţi focul deschis în locuri cu pericol de incendiu; 

- nu aruncaţi la întâmplare resturile de chibrituri şi ţigări aprinse; 

- nu blocaţi căile de acces pentru a permite intervenţia echipajelor în cazul producerii unor 

situaţii de urgenţă; 

- anunţaţi imediat orice incendiu pe care îl observaţi la numărul unic de urgență 112.  

➢ Misiuni de prim ajutor 

În perioada de referinţă, s-au înregistrat 10 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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