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BULETIN INFORMATIV 
 

Misiunile pompierilor în ultimele 24 de ore 

Pe parcursul zilei de ieri, 28 iunie a.c., au fost înregistrate 11 situaţii de urgenţă pe raza 

judeţului Caraş-Severin. 

Astfel, echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al 

judeţului Caraş-Severin a intervenit la două acţiuni de asanare a teritoriului de muniţie rămasă 

neexplodată. Ambele solicitări au fost înregistrate în municipiul Reşiţa, în cadrul lucrărilor proiectului 

de tramvai, de unde au fost ridicate două bombe aruncător calibru 120 mm. 

De la începutul anului 2022, echipa pirotehnică a intervenit în 31 de acţiuni de asanare a 

teritoriului de muniţie rămasă neexplodată.  

În cazul descoperirii unor elemente de muniţie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin atrage atenţia asupra faptului că oamenii trebuie să trateze 

situaţia cu responsabilitate şi să anunţe, prin SNUAU 112, specialiştii abilitaţi să manevreze astfel de 

obiecte. 

Tot ieri, pompierii au intervenit pentru salvarea unui căţel rămas blocat într-o construcţie, 

asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în urma unui accident rutier şi asigurarea 

zonei la o surpare a părţii carosabile pe DJ582 Văliug-Prislop. 

De asemenea, s-a înregistrat un număr de şase intervenţii pentru acordare prim ajutor calificat 

şi asistenţă medical de urgenţă, precum şi alte situaţii din categoria asistenţă 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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