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BULETIN INFORMATIV 

 
Misiunile pompierilor la sfârşit de săptămână 

 

În acest sfârşit de săptămână, 30 septembrie – 02 octombrie a.c., pompierii militari din cadrul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin au participat la 

un număr de 38 de intervenţii şi misiuni specifice. 

 Incendiu 

În cursul zilei de sâmbătă, 1 octombrie a.c., pompierii militari din cadrul Detaşamentului de 

Pompieri Caransebeş au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un sălaş 

în localitatea Sacu. La sosirea echipajelor de intervenţie incendiul se manifesta cu flacără pe întreaga 

suprafaţă a acoperişului şi la mobilierul din interior. Pentru localizarea şi lichidarea incendiului au 

acţionat două echipaje de pompieri cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă. În urma 

incendiului au ars aproximativ 60 mp acoperiş şi mai multe bunuri materiale din interiorul 

construcţiei. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost folosirea focului deschis în spaţii 

închise. 

 Misiuni de prim ajutor 

În perioada de referinţă, s-au înregistrat 26 de intervenţii pentru acordarea asistenţei medicale 

de urgenţă şi transportarea la spital a persoanelor cu diverse afecţiuni medicale. 

 Alte misiuni şi intervenţii 

Pompierii militari au desfăşurat două misiuni de salvare animale, au asigurat măsurile 

specifice în domeniul situaţiilor de urgenţă pe timpul desfăşurării evenimentului “Zilele Recoltei” în 

Parcul Tricolorului din municipiul Reşiţa, precum şi alte misiuni în sprijinul comunităţilor. 

 

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. 

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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