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BULETIN INFORMATIV 

 
Intervenţiile pompierilor din ultimele 24 de ore 

 

Pe parcursul zilei de ieri, 27 septembrie a.c., pompierii militari din cadrul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin au acţionat în 14 situaţii de 

urgenţă în zona de competenţă. 

 Incendiu 

Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu în localitatea Gornea, în urma căruia au 

ars 3 tone baloţi de lucernă şi fân. Pentru localizarea şi stingerea incendiului a acţionat un echipaj de 

pompieri cu o autospecială pentru stingere cu apă şi spumă din cadrul Secţiei de Pompieri Moldova 

Nouă. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de folosirea focului deschis. 

 Accident rutier 

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş au fost solicitaţi să 

intervină la un accident rutier petrecut pe DJ 608, între localitatea Borlova şi Staţiunea Muntele Mic. 

În urma evenimentului, un autoturism a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat într-un râu. 

Conducătorul maşinii, rămas încarcerat, a decedat. Pompierii au acţionat pentru extragerea victimei 

din autovehicul.  

 Intervenţii în urma fenomenelor meteorologice periculoase 

Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, pompierii au intervenit 

pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil în localitatea Borlovenii Noi şi a unui stâlp în 

localitatea Grădinari.  

De asemenea, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei pluviale dintr-o curte în localitatea 

Padina Matei şi dintr-un beci în localitatea Moldova Nouă. 

 Misiuni de prim ajutor 

În perioada de referinţă, s-au înregistrat 8 intervenţii pentru acordarea primului ajutor calificat, 

precum şi alte situaţii din categoria asistenţă persoane. 

 

mailto:isu_semenic@yahoo.com
mailto:contact@isusemenic.ro
mailto:relatiipublice.isucs@gmail.com


NESECRET 

                                                                                                                           NESECRET                                  2/2    

   

Str Castanilor, nr. 123, Reşiţa, Caraş-Severin, cod poştal: 320030 

Telefon: 0255/211213; 0255/211214; fax: 0255/212137 

E-mail:  isu_semenic@yahoo.com ; contact@isusemenic.ro 

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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