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BULETIN INFORMATIV 

 
             Intervenţiile pompierilor militari în ultimele 24 de ore 

 

Pe parcursul zilei de ieri, 5 ianuarie a.c., pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin au desfăşurat 18 intervenţii şi misiuni 

specifice. 

➢ Incendiu 

           Ieri, 5 ianuarie a.c., pompierii militari cărășeni au acționat pentru localizarea şi stingerea unui 

incendiu izbucnit la o afumătoare în localitatea Moldova Veche. S-au deplasat două echipaje de 

pompieri din cadrul Secției de Pompieri Moldova Nouă, cu două autospeciale de stingere cu apă și 

spumă. La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta cu flacără la întreaga afumătoare, 

construită din lemn, cu pericol de propagare la întreaga locuință. În urma incendiului, a ars 

afumătoarea și produsele alimentare aflate în aceasta. Intervenția promptă a pompierilor a făcut ca 

incendiul să fost lichidat înainte de a se propaga la întreaga locuință, fiind salvate bunuri în valoare 

aproximativă de 30.000 lei. Cauza probabilă de izbucnire a acestuia a fost stabilită ca fiind focul 

deschis în spații închise. 

➢ Alte misiuni şi intervenţii 

           Pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cazul unui 

accident rutier, fără victime, produs între două autoturisme pe raza localității Oravița. Totodată, 

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 10 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. 
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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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