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BULETIN INFORMATIV 

 
              17 situaţii de urgenţă înregistrate în ultimele 24 de ore 

 

  În cursul zilei de ieri, 17 ianuarie a.c., pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin au desfăşurat 17 intervenţii şi misiuni 

specifice. 

➢ Incendiu 

            În cursul zilei de ieri, 17 ianuarie a.c., în jurul orei 18:30, pompierii Detașamentului de 

Pompieri Reșița au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu, produs la o casă 

particulară, din orașul Bocșa. La fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă. 

La sosirea echipajelor profesioniste, incendiul era localizat de către Serviciul Voluntar pentru Situații 

de Urgență (SVSU) Bocșa, echipajul de pompieri militari acționând, împreună cu membrii serviciului 

voluntar, pt lichidarea incendiului. În urma evenimentului, a ars tavanul fals pe o suprafață de 

aproximativ 8 mp, iar cauza probabilă de izbucnire a acestuia a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit 

electric.  

➢ Accident rutier pe DN58A 

 Ieri, în jurul orei 11:10, a avut loc un accident rutier pe DN58A, în apropierea localității 

Soceni, în care au fost implicate două autoturisme. La locul producerii evenimentului s-au deplasat 

trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reșița cu o autospecială de 

stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare şi o ambulanţă SMURD. Nu au existat 

persoane încarcerate, iar cele 3 persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital. În 

paralel cu acordarea primului ajutor calificat, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a 

incendiilor. 

➢ Misiuni de prim ajutor 

În perioada de referință, s-au înregistrat 7 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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