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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

            A început numărătoarea inversă până la noaptea dintre ani 

În această perioadă, specialiști din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

“SEMENIC” al judeţului Caraș-Severin au demarat o campanie de prevenire a incendiilor la hoteluri, 

cabane, vile, moteluri și unităţi unde se organizează petreceri de Revelion. Cu această ocazie s-au 

efectuat atât controale, cât și instruirea factorilor de răspundere şi a personalului angajat privind 

măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor ce se impun pentru evitarea producerii unor evenimente 

care ar putea pune în pericol siguranţa cetăţenilor. Până în prezent au fost efectuate 8 controale, în 

urma cărora s-au aplicat 16 avertismente și 7 amenzi în cuantum de 3.500 lei. 

În vederea reducerii posibilităților de producere a unor evenimente care să afecteze siguranța 

cetățenilor, în spaţiile unde se organizează Revelionul şi alte localuri de alimentaţie publică, 

recomandăm: 

- să fie asigurate culoare şi căi de evacuare libere, marcate şi iluminate corespunzator; 

- asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor; 

- utilizarea corespunzătoare a instalaţiilor electrice de iluminat, evitându-se suprasolicitarea 

acestora; 

- întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de locuri; 

- folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea 

strictă a normelor de exploatare; 

- să se asigure rezerve de hrană, apă, medicamente cât şi dotarea cu generatoare de curent şi 

carburant suficient în locaţiile izolate din zona montană. 

De asemenea, recomandăm turiştilor cazaţi în locaţii unde se organizează mese festive de 

Revelion: 

- din primele momente ale cazării, identificaţi căile de acces şi evacuare în caz de incendiu; 

- încercati să nu fumaţi în spaţiile de cazare, decât în locurile special amenajate; 
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- supravegheaţi permanent copiii şi vorbiţi-le despre pericolul de incendiu; 

- anuntaţi de urgență incendiile pe care le observaţi prin sistemul unic de urgenţă 112; 

           Atragem atenția asupra faptului că organizarea jocurilor de artificii se va face cu respectarea 

prevederilor legale, referitoare la obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor necesare, respectarea 

distanţelor de siguranţă, asigurarea măsurilor de supraveghere şi de intervenţie. 

           Numai prin respectarea acestor măsuri se va reuşi reducerea numărului de situaţii de urgenţă şi, 

implicit, va creşte gradul de siguranţă al cetăţenilor, mediului şi bunurilor materiale. 

 

            Dacă respectați aceste reguli simple, veți intra în siguranță în noul an! 
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