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BULETIN INFORMATIV 

 
Sfârșit de săptămână încărcat pentru pompierii militari 

 

În cursul zilei de ieri, 29 decembrie a.c., pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin au desfăşurat 24 de intervenţii şi misiuni 

specifice. 

➢ Incendii 

             În ultimele 24 de ore au avut loc 5 incendii, gestionate cu promptitudine de pompieri militari. 

Ieri, în jurul orei 17:30, un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentul de Pompieri Caransebeș, a 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coşul de fum al unei locuințe, proprietate 

individuală, din municipiul Caransebeș, neprotejat termic fașă de materiale combustibile. După 

aproximativ o oră și jumătate, un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentul de Pompieri Reșița a 

acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un alt coş de fum al unei locuințe sociale, necurățat 

de funingine. 

            De asemenea, puțin după ora 17, Garda Nr. 2 de Intervenție Bozovici, a acționat cu o 

autospecială de stingere cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o afumătoare din 

localitatea Bozovici. Din fericire, incendiul nu s-a propagat la alte bunuri. În urma incediului au ars 

aproximativ 20 kg de slănină. La scurt timp, am fost din nou solicitați să intervenim pentru stingerea 

unui incendiu izbucnit la o altă afumătoare din satul Vârciorova, comuna Bolvașnița. De această dată 

a acționat un echipaj din cadrul Detașamentul de Pompieri Caransebeș, cu o autospecială de stingere 

cu apă și spumă. La sosirea echipajelor ardea cu flacară acoperisul anexei în care se afla afumatoarea. 

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind foc deschis în spații închise. Și de 

această dată au fost compromise alimentele depozitate în respectiva afumătoare, aproximativ 20 kg. 

de carne, iar aproximativ 30 mp acoperis, 5 grinzi și 6 corni au ars.  

           O altă misiune de stingere a avut loc în municipiul Caransebeș, unde un echipaj de pompieri 

din cadrul Detașamentul de Pompieri Caransebeș, a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit 

la un tablou electric, dintr-o locuință particulară. Cu toate că a ars tabloul de sigurante din interiorul 
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apartamentului cu degajare mare de fum, intervenția promptă a pompierilor a făcut ca incendiul să fie 

localizat și lichidat în limitele găsite, împiedicând astfel propagarea flăcărilor la întreaga locuință. 

➢ 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, precum şi alte misiuni în sprijinul comunităţilor. 

➢ Misiuni de prim ajutor 

În perioada de referinţă, s-au înregistrat 16 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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