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             INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ                                  Reşiţa, 15.07.2022 

                 „SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 

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

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
  

 Protejarea vieții, a mediului și a bunurilor importante, prevenirea producerii unor situații de 

urgență, respectiv asigurarea unei intervenții oportune pentru acordarea măsurilor de prim-ajutor sunt 

elemente care alcătuiesc, în termeni largi, principalele obiective ale unității noastre. 

Spațiile cu aglomerări mari de persoane pot deveni zone cu risc de producere a unor 

evenimente din spectrul situațiilor de urgență.  

Având în vedere aceste lucruri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”SEMENIC” al 

județului Caraș-Severin, în cooperare cu personalul medical din cadrul UPU-SMURD Reșița, va 

asigura prezența, în zona de desfășurare a festivalului de la Berzasca, a unui modul de intervenție 

alcătuit din echipaje pentru: stingere incendii, căutare/salvare din mediul acvatic și acordare prim-

ajutor medical.  

Astfel, zilnic, este alocată o autospecială pentru stins incendii și operaționalizat un punct de 

prim-ajutor medical încadrat cu medic, asistenți medicali din cadrul UPU-SMURD Reșița și 

paramedici pompieri militari cu o autospecială pentru transport victime multiple. Dat fiind faptul că 

evenimentul se desfășoară pe malul Dunării, va fi asigurată și prezența unei ambarcațiuni din dotarea 

unității noastre, care va executa patrule în cooperare cu celelalte structuri specializate, pentru a 

identifica din timp eventualele probleme.  

Pentru buna desfășurare a evenimentului, se solicită organizatorilor să se asigure că au fost 

luate toate măsurile de siguranță pentru menținerea liberă a căilor de acces, pentru asigurarea 

evacuării, pentru a evita îmbulzeala și rănirea participanților și, nu în ultimul rând, să ia măsuri pentru 

împiedicarea scăldatului în proximitatea zonei de desfășurare a festivalului. 

Recomandări pentru participanți: 

- să respecte indicațiile transmise de către organizatori și autorități; 

- să nu consume foarte mult alcool și să se hidrateze cu apă;  

- să se îmbrace potrivit pentru a petrece timp în aer liber; pe timp de zi sunt prognozate temperaturi de 

peste 30 grade Celsius; 

- să nu se aventureze în apă, în zonele neamenajate pentru scăldat; 
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- să nu lase copiii nesupravegheați, mai ales în apropierea apei. 

 

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