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COMUNICAT DE PRESĂ 

  

 Petrecerea sărbătorilor de iarnă în siguranţă  

 În vederea asigurării unui climat de siguranţă pe timpul sărbătorilor de iarnă, pompierii 

militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin 

vor fi zilnic la datorie, pregătiţi să intervină, în orice moment, în sprijinul comunităţilor.  

 Pe întreaga perioadă a sezonului rece, pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, 

personalul de specialitate va desfășura acțiuni de control și verificare la unități de turism și de 

agrement, spații comerciale, lăcașuri de cult, amenajări temporare destinate organizării unor 

evenimente legate de datini și obiceiuri specifice sezonului rece, în vederea verificării respectării 

prevederilor legale. 

Chiar dacă perioada Crăciunului este aglomerată pentru toată lumea, nu trebuie să 

neglijăm respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Este suficient un moment de neatenție 

pentru ca un incendiu să cuprindă întreaga locuință. Pentru a nu înregistra evenimente nedorite, 

pompierii militari vă recomandă respectarea următoarelor reguli simple, astfel: 

- în această perioadă, vă reamintim să manifestați maximă prudență la utilizarea 

sobelor sau a mijloacelor de încălzit, să  nu suprasolicitați instalația electrică prin 

conectarea simultană a aparatelor casnice și să  nu permiteţi jocul copiilor cu petarde, 

artificii sau alte obiecte periculoase; 

- nu folosiţi instalaţii ornamentale cu improvizaţii; 

- de asemenea, pentru a preveni producerea unor incendii, este interzisă aprinderea 

de artificii sau lumânări în bradul de Crăciun sau în apropierea materialelor care pot 

lua foc; 

- în situația în care cetățenii părăsesc locuința, recomandarea noastră este să 

decupleze aparatele electrice, iar dacă se cazează în unități turistice, trebuie să 

cunoască foarte bine traseele căilor de evacuare din incinta acestora. 

               De asemenea, atragem atenția organizatorilor de evenimente cu aflux de persoane asupra 

principalelor aspecte pe care aceștia trebuie să le aibă în vedere, respectiv: 
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- asigurarea măsurilor privind evacuarea utilizatorilor în cazul producerii unei 

situații de urgență; 

- respectarea capacității maxime de utilizatori ai spațiului în care se desfășoară 

evenimentul; 

- asigurarea funcționării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor din 

dotarea spațiului respectiv; 

- instruirea personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și 

care asigură intervenția la locul de muncă. 

Ne dorim să ne bucurăm împreună de aceste zile, fără evenimente care să vă pună viața în pericol! 

Țineți cont de sfaturile noastre și respectați măsurile de prevenire a incendiilor! 

 

Pompierii militari vă urează sărbători liniștite, lipsite de evenimente care să vă pună în pericol viața 

sau bunurile! Crăciun fericit! 
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