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BULETIN INFORMATIV 

 
Intervenţiile pompierilor în ultimele 24 de ore 

 

Pe parcursul zilei de ieri, 6 octombrie a.c., pompierii militari din cadrul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin au desfăşurat 22 de intervenţii şi 

misiuni specifice. 

 Incendii 

În jurul orei 18:00, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reşiţa au fost 

solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tablou electric din interiorul unui 

apartament din municipiul Reşiţa. La locul solicitării s-au deplasat de urgenţă o autospecială de 

stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvări de la înălţime şi o autospecială de 

primă intervenţie şi comandă. Ajunşi la faţa locului, pompierii au constatat că incendiul a fost lichidat 

de către proprietar, iar în urma acestuia a fost distrus tabloul electric, zugrăveala de pe hol şi uşa de la 

intrare parţial. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit electric. 

Tot un scurtcircuit electric a dus la izbucnirea unui incendiu în care un autoturism a ars în 

proporţie de aproximativ 50%. Incendiul a avut loc aseară, după ora 20:00, în municipiul Reşiţa. 

 

 Pentru a preveni astfel de evenimente, recomandăm cetăţenilor să respecte următoarele măsuri 

de prevenire: 

- efectuaţi verificarea periodică a instalaţiei electrice; 

- nu suprasolicitaţi instalaţia electrică folosind mai multe aparate simultan; 

- nu faceţi improvizaţii la instalaţia electrică; 

- asiguraţi-vă că echipamentele de iluminat electric nu sunt defecte sau neizolate; 

- verificaţi dacă apar eventuale scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi; 

- verificaţi perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul. 

 Misiuni de prim ajutor 

În perioada de referinţă, s-au înregistrat 17 intervenţii pentru acordarea primului ajutor 

calificat, precum şi alte situaţii din categoria asistenţă persoane. 
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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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