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BULETIN INFORMATIV 
 

Bilanţul misiunilor pompierilor la sfârşit de săptămână 

În acest sfârşit de săptămână, la nivelul judeţului Caraş-Severin, pompierii militari cărăşeni au 

desfăşurat 47 de intervenţii şi misiuni. 

În această perioadă, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată 

în municipiul Reşiţa şi au asigurat măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în cazul a două 

accidente rutiere petrecute pe raza localităţilor Bozovici şi Băile Herculane. 

De asemenea, echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

“SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin a intervenit ieri, 10 iulie a.c., pentru asanarea teritoriului de 

muniţie ramasă neexplodată. A fost vorba despre o bombă aruncător calibru 82 mm, descoperită pe 

raza municipiului Reşiţa. În cazul descoperirii unor elemente de muniţie neexplodată, anunţaţi imediat 

evenimentul, telefonând la numărul unic pentru apeluri de urgenţă – 112 şi respectaţi cu stricteţe 

următoarele reguli: nu le atingeţi, nu le loviţi şi nu le mişcaţi chiar dacă sunt îngropate sau la 

suprafaţă; nu le introduceţi în foc; nu le tăiaţi cu ferăstrău, scule electrice sau prin sudură; nu le 

folosiţi pentru improvizarea diferitelor unelte sau ornamente; nu lăsaţi copiii să le folosească pentru 

joacă. 

În perioada de referinţă, pompierii reşiţeni au asigurat misiuni specifice în domeniul situaţiilor 

de urgenţă pe timpul desfăşurării evenimentelor Gărâna Jazz Festival şi Campionatul Naţional de 

Viteză în Coastă – Cupa Reşiţa 2022. 

Pe parcursul acestui sfârşit de săptămână, s-a înregistrat un număr de 33 intervenţii pentru 

acordarea primului ajutor calificat, precum si alte situații din categoria asistență persoane. 

 

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.  
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COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 
Email: relatiipublice.isucs@gmail.com 
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