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BULETIN INFORMATIV 

 
 64 de intervenții ale pompierilor militari cărășeni în perioada 30.12.2022-02.01.2023 

 

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al 

judeţului Caraş-Severin au intervenit, zilnic, pe durata minivacanței ocazionate de intrarea in Noul 

An, desfășurând 64 de intervenţii şi misiuni specifice. 

➢ Incendii 

 În această perioadă, pompierii au acționat pentru localizarea şi stingerea unui număr de 4 

incendii, trei dintre acestea manifestate la vegetaţie uscată și deşeuri fiind afectate aproximativ 4 ha de 

teren.  

             Sâmbătă, în Ajunul Anului Nou, în jurul orei 12:00, două echipaje de pompieri din cadrul 

Secției de Pompieri Oravița, au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință, 

proprietate individuală. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă, atât la 

nivelul acoperișului, cât și la una dintre camere. În urma intervenției a ars acoperișul pe o suprafață de 

aproximativ 40mp, iar două camere s-au degradat. 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 

           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, au 

desfăşurat o misiune de salvare animale, precum şi alte misiuni în sprijinul comunităţilor.  

➢ Misiuni de prim ajutor 

În perioada de referinţă, s-au înregistrat 39 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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