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BULETIN INFORMATIV 

 
Bilanțul misiunilor pompierilor la sfârșit de săptămână 

 

În acest sfârșit de săptămână, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin au desfăşurat 38 de misiuni în zona de competență. 

➢ Incendii 

            Vineri, 13 ianuarie a.c., în jurul orei 15:25, pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri 

Caransebeș au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un atelier de 

tâmplărie din localitatea Oțelu Roșu. Până la sosirea echipajelor profesioniste, incendiul a fost 

localizat de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Oțelu Roșu, pompierii militari 

acționând pentru lichidarea acestuia. În urma incendiului a fost distrus tavanul de rigips și învelitoarea 

de tablă a acoperișului pe o suprafață de aproximativ 12mp. Pentru gestionarea situației de urgență s-a 

intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. 

 Duminică, 15 ianuarie a.c., pompierii militari au acționat pentru localizarea și stingerea unui 

incendiu izbucnit la o afumătoare în localitatea Bozovici. S-au deplasat două echipaje de pompieri din 

cadrul Gărzii de Intervenție Bozovici, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță 

SMURD.  

➢ Misiune pirotehnică 

Echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reşiţa a intervenit în cursul zilei de 

ieri pentru asanarea unui proiectil perforat calibru 76 mm, ce a fost descoperit de către un localnic în 

pădurea din apropierea localității Tincova. Acesta a fost preluat şi transportat în siguranţă, în vederea 

depozitării şi distrugerii lui ulterioare. 

Pentru prevenirea accidentelor în cazul descoperii unor elemente de muniţie rămasă 

neexplodată, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin 

recomandă cetăţenilor să respecte următoarele reguli şi măsuri de siguranţă: 

- anunţaţi imediat evenimentul, telefonând la numărul unic pentru apeluri de urgenţă – 112; 

- nu le atingeţi, nu le loviţi şi nu le mişcaţi chiar dacă sunt îngropate sau la suprafaţă; 

- nu le introduceţi în foc; 

mailto:isu_semenic@yahoo.com
mailto:contact@isusemenic.ro
mailto:relatiipublice.isucs@gmail.com


NESECRET 

                                                                                                                           NESECRET                                  2/2    

   

Str Castanilor, nr. 123, Reşiţa, Caraş-Severin, cod poştal: 320030 

Telefon: 0255/211213; 0255/211214; fax: 0255/212137 

E-mail:  isu_semenic@yahoo.com ; contact@isusemenic.ro 

- nu le tăiaţi; 

- nu le folosiţi pentru improvizarea diferitelor unelte sau ornamente; 

- nu lăsaţi copiii să le folosească pentru joacă. 

➢ Misiuni de prim ajutor 

În perioada de referinţă, s-au înregistrat 24 intervenţii pentru acordarea asistenţei medicale de 

urgenţă şi transportarea la spital a persoanelor cu diverse afecţiuni medicale. 

 

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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