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Subunităţile de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al 

judeţului Caraş-Severin au intervenit în ultimele 48 de ore în 29 de situaţii. 

După furtună 

În cursul zilei de miercuri, 25 mai a.c., în urma fenomenelor meteorologice avertizate, 

pompierii au intervenit pentru degajarea unor copaci căzuţi pe raza localităţilor Reşiţa, Lupac, Fârliug 

şi pentru stingerea unui incendiu care a cuprins anexa unei locuinţe, în localitatea Şoşdea. Aceasta a 

ars după ce a fost lovită de fulger, fără a se înregistra victime. În sprijin, la incendiu a participat şi 

personal al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Măureni.  

De asemenea, în cursul zilei de ieri, 26 mai a.c., pompierii militari şi voluntari au acţionat în 

localitatea Berzovia pentru degajarea unui copac căzut din pricina furtunii peste acoperişul unei 

locuinţe. S-a intervenit pentru tăierea copacului şi îndepărtarea elementelor de structură în pericol de a 

se desprinde, alături de reprezentanţii primăriei, cu o autospecială  de primă intervenţie şi comandă şi 

o autospecială de intervenţie şi salvări de la înălţime, încadrate cu 1 ofiţer şi 4 subofiţeri. 

Incendiu de vegetaţie în Clisura Dunării 

Pompierii militari din cadrul Secţiei Moldova Nouă, alături de cei voluntari, au intervenit ieri, 

26 mai a.c., pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie în localitatea Cozla, comuna Berzasca. În 

urma incendiului au ars aproximativ două ha mărăciniş şi lăstăriş, cauza probabilă a incendiului fiind 

fumatul în locuri nepermise. 

Misiuni de prim ajutor 

În perioada menţionată, echipajele SMURD au intervenit pentru acordarea asistenţei medicale 

de urgenţă în 20 de cazuri.         
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