INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Reşiţa, 06.07.2022

Str. Castanilor, nr.123, Reșița, Caraș-Severin

BULETIN INFORMATIV
26 de intervenţii gestionate de pompieri în ultimele 24 de ore
Pe parcursul zilei de ieri, 05 iulie a.c., pompierii au intervenit pentru gestionarea a 26 de
situaţii de urgenţă pe raza judeţului Caraş-Severin.
 Incendii
Pompierii militari cărăşeni au intervenit pentru stingerea unui număr de şase incendii, cinci
dintre acestea s-au manifestat la vegetaţie uscată şi culturi agricole (grâu), iar unul a izbucnit la o
clădire dezafectată din localitatea Obreja.
În municipiul Reşiţa, pompierii militari au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă şi
spumă pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată, care s-a propagat la o casă nelocuită din
Cartierul Driglovăţ. După cercetarea zonei arse, a fost identificată o persoană decedată, de sex
masculin. În urma incendiului au ars acoperişul casei în întregime şi o anexă, precum şi vegetaţie
uscată pe o suprafaţă de aproximativ 2000 mp. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost
folosirea focului deschis în spaţii deschise.
 Accidente rutiere
Pompierii militari reşiţeni au intervenit la un accident rutier produs între două autoturisme, pe
DJ 581, intersecţie cu localitatea Clocotici. În urma evenimentului, cinci persoane rănite, din care doi
minori, au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost transportate la spital. La faţa locului au acţionat
Detaşamentul de Pompieri Reşiţa, cu o autospecială pentru stingere, cu modul de descarcerare şi prim
ajutor şi o ambulanţă SMURD, precum şi două ambulanţe din cadrul Serviciului de Ambulanţă
Judeţean.
Un alt accident rutier s-a petrecut aseară, pe DN6 (E70), localitatea Slatina-Timiş, între un
autoturism şi o autoutilitară. În urma evenimentului, pompierii caransebeşeni au intervenit pentru
descarcerarea unei persoane rămasă blocată, aceasta fiind preluată de către unul din cele două echipaje
medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean prezente la faţa locului.
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 Intervenţii în urma fenomenelor meteorologice periculoase
Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, pompierii au intervenit
pentru degajarea unui număr de patru copaci în localităţile Radimna, Vama Marga şi doi în municipiul
Reşiţa.
De asemenea, pompierii militari şi voluntari au intervenit pentru evacuarea apei pluviale din
trei beciuri (Bocşa, Băile Herculane şi Caransebeş) şi patru curţi (Caransebeş).
 Misiuni de prim ajutor
Pe parcursul zilei de ieri, s-a înregistrat un număr de şapte intervenţii pentru acordarea
primului ajutor calificat.
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.
Nu uitaţi! 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.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Email: relatiipublice.isucs@gmail.com
Tel: 0752 011 232
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