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BULETIN INFORMATIV 

 
Bilanțul misiunilor în perioada 20.01 - 24.01.2023 

 

             În perioada minivacanţei, prilejuite de Unirea Principatelor Române, pompierii militari din 

cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin au 

desfăşurat 39 de misiuni în zona de competență. 

➢ Incendii de vegetație uscată 

            Luni, 23 ianuarie a.c., în jurul orei 17:25, un echipaj de pompieri din cadrul Secției de 

Pompieri Oravița a intervenit pentru localizarea şi stingerea unui incendiu de vegetație uscată, de pe 

raza localității Oravița, cu o autospecială pentru stingere cu apă şi spumă. Cauza probabilă de 

izbucnire a incendiului a fost determinată de folosirea focului deschis. 

             De asemenea, în ziua următoare, în jurul orei 12:30, un echipaj de pompieri din cadrul Secției 

de Pompieri Oravița a intervenit pentru localizarea şi stingerea unui incendiu de vegetație uscată, unde 

exista posibilitatea propagării la o stupină aflată la o distanță de aproximativ 50m, de pe raza 

localității Brădișorul de Jos. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de folosirea 

focului deschis. 

➢ Incendiu 

            Luni, 23 ianuarie a.c., în jurul orei 14:00, un echipaj de pompieri din cadrul Gărzii Bozovici, 

au acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, pentru localizarea și stingerea unui incendiu 

izbucnit la un coș de fum din localitatea Bozovici. Concomitent cu localizarea incediului, pompierii 

au intervenit și la limitarea propagării acestuia la podul clădirii. Cauza probabilă de izbucnire a 

incendiului a fost stabilită ca fiind coșul de fum necurățat de funingine. 

➢ Alte misiuni şi intervenţii 

În perioada de referinţă, pompierii militari au acționat pentru degajarea unui copac căzut pe 

carosabil, pe DN58, între localitățile Reșița și Doman. De asemenea, au desfăşurat și alte misiuni în 

sprijinul comunităţilor 
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➢ Misiuni de prim ajutor 

În perioada de referinţă, s-au înregistrat 30 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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