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BULETIN INFORMATIV 

 
Bilanţul misiunilor din acest sfârşit de săptămână 

 

Pe parcursul acestui sfârşit de săptămână, pompierii militari din cadrul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin au desfăşurat 50 de intervenţii şi 

misiuni în zona de competenţă. 

 Incendii 

În această perioadă, pompierii au acţionat pentru stingerea unui număr de patru incendii: două 

produse la locuinţe, unul izbucnit la un coş de fum, iar altul manifestat la capul tractor al unui TIR. 

Pe parcursul zilei de vineri, 16 septembrie a.c., pompierii militari din cadrul Detaşamentului 

de Pompieri Reşiţa au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la bucătăria 

unei case particulare din localitatea Brebu, cu două autospeciale pentru stingere, o auotspecială de 

primă intervenţie şi comandă şi o ambulanţă SMURD. Până la sosirea echipajelor profesioniste, 

incendiul a fost localizat de Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă Brebu. Pompierii militari au acţionat 

pentru stingerea incendiului şi înlăturarea oricărui risc de izbucnire a acestuia. În urma incendiului au 

ars aproximativ 10 mp acoperiş şi uşa de la bucătărie. Cauza probabilă de producere a incendiului a 

fost folosirea focului deschis în spaţii închise. 

 Intervenţii în urma fenomenelor meteorologice periculoase 

Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, pompierii au intervenit 

pentru degajarea a 11 copaci căzuţi pe carosabil, pe raza localităţilor Prigor (2), DN 57 B, Dognecea 

(3), DJ 586, Ciuchici, DN 57, Reşiţa, Băile Herculane (3) şi Ocna de Fier. De asemenea, s-a intervenit 

pentru degajarea unui stâlp căzut la pământ pe un drum forestier din localitatea Vârciorova. 

 Accidente rutiere 

Pompierii militari au acţionat pentru acordarea asistenţei medicale şi asigurarea măsurilor de 

prevenire şi stingere a incendiilor în cazul a trei accidente rutiere petrecute pe raza localităţilor 

Armeniş (2) şi Oraviţa. 
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 Misiuni de prim ajutor 

Totodată, s-au înregistrat 28 intervenţii pentru acordarea primului ajutor calificat, precum şi 

alte situaţii din categoria asistenţă persoane. 

 Alte misiuni şi intervenţii 

În perioada de referinţă, pompierii au intervenit pentru salvarea unui animal (pisică), au 

asigurat măsurile specifice în domeniul situaţiilor de urgenţă pe timpul desfăşurării evenimentului 

“Serbările Cetăţii” în municipiul Caransebeş, 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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