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BULETIN INFORMATIV
Intervenții zilnice ale pompierilor cărășeni pentru stingerea incendiilor de
vegetaţie uscată sau de fond forestier
De la începutul acestei săptămâni, pompierii militari cărăşeni, în cooperare cu Serviciile
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit pentru stingerea unui număr de 39 incendii de
vegetaţie uscată şi litieră de pădure pe raza judeţului Caraş-Severin, fiind afectată o suprafaţă de peste
170 ha de teren.
Stingerea acestor incendii de vegetaţie uscată a implicat un număr mare de resurse umane, fiind
angrenaţi peste 150 de pompieri militari, personal al Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă,
personal aparţinând ocoalelor silvice, precum şi cetăţeni din zonele afectate.
În această perioadă, pompierii militari au dat o mână de ajutor și colegilor pompieri din judeţul
Mehedinţi intervenind în sprijinul acestora pentru stingerea a două incendii de vegetaţie.
Totodată, pentru prevenirea şi reducerea numărului de incendii de vegetaţie uscată, pompierii
au continuat misiunile de informare pentru conştientizarea de către cetăţeni a riscului de propagare a
focului la construcţii, fond forestier şi alte vecinătaţi, în situația utilizării focului deschis în spații
deschise pentru igienizarea terenurilor agricole, fără respectarea prevederilor legale.

Incendiu la o casă particulară în localitatea Bozovici
Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Reşiţa au intervenit în cursul nopţii trecute cu
două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o
locuinţă din localitatea Bozovici.
La sosirea echipajelor incendiul se manifesta cu flacără la acoperişul casei şi la trei încăperi de
la mansardă. Intervenția pompierilor a împiedicat propagarea focului la întregul imobil şi la casele
învecinate.
În urma incendiului, au ars acoperişul şi bunurile din cele trei încăperi de la mansardă, cauza
probabilă de izbucnire a incendiului fiind un coş de fum deteriorat.
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