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BULETIN INFORMATIV 

 
             Intervenții și misiuni în ultimele 24 de ore 

 

             În cursul zilei de ieri, 9 ianuarie a.c., pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin au desfăşurat 15 intervenţii şi misiuni 

specifice. 

➢ Incendii 

             Luni, 9 ianuarie a.c., trei echipaje de pompieri din cadrul Secției de Pompieri Oravița au 

acționat, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de primă intervenție și 

comandă, pentru localizarea şi stingerea unui incendiu izbucnit într-un garaj din orașul Anina. La 

sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă în garaj, propagându-se 

la acoperișul casei învecinate în care funcționa un magazin alimentar. Pompierii din cadrul SVSU 

Anina erau ajunși la fața locului și acționau pentru localizarea incendiului. După aproximativ o oră, 

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

valoare aproximativă de 200.000 lei. A ars garajul pe o suprafață de 30mp, autoturismul și unelte 

aflate în garaj, precum și acoperișul casei învecinate, pe o suprafață de 30mp. Cauza probabilă de 

izbucnire a acestuia a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric. 

            În aceeași zi, pompieri militari din cadrul Secției de Pompieri Moldova Nouă, au acționat 

pentru localizarea și stingerea unui incendiu produs la resturi menajere, în localitatea Măcești, precum 

și pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coşul de fum al unei locuințe, proprietate individuală, din 

orașul Moldova Nouă.  

➢ Alte misiuni şi intervenţii 

            Pompierii militari 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 8 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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