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Precizări privind incendiul din Complexul Studențesc din Timișoara, din data de
16.01.2015
Ca urmare a informațiilor relatate în mass media locală și centrală cu privire la modul în care sa desfășurat intervenția la incendiul din Complexul Studențesc, din data de 16.01.2014,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență BANAT al județului Timiș face următoarele precizări:
În data de 16.01.2015, la ora 13.57, Inspectoratul pentru Situații de Urgență BANAT al județului Timiș
a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui posibil incendiu, izbucnit în Complexul Studențesc
din Timișoara, într-un amplasament în care își desfășurau activitatea 3 unități de alimentație publică.
La ora 14.06 primele 2 autospeciale cu apă și spumă au ajuns la fața locului și s-a constatat că
incendiul ardea generalizat, motiv pentru care au fost chemate în sprijin alte forțe de intervenție. Dintrunul dintre restaurantele în flăcări, pompierii au salvat o femeie în varsta de aproximativ 60 de ani,
aflată în stare de șoc, dar conștientă și cooperantă. La iesirea din amplasamentul în flăcări, femeia a
fost preluată de un polițist local și de un civil și a fost transportată la o ambulanță.
Intervenția s-a desfășurat conform procedurilor, imediat după ce au fost întrerupte utilitățile în
zona respectivă – gaze, curent, pentru siguranța cetățenilor și a salvatorilor.
La intervenție au participat în total 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă din municipiul
Timisoara și Punctul de Lucru Pischia, 4 ambulanțe SMURD, 5 ambulanțe SAJ, forțe ale IPJ Timiș și
IJJ Timiș, 2 autocisterne ale AQUATIM S.A. și un echipaj ENEL. Incendiul a fost atacat din 4 laturi,
fapt ce a determinat localizarea acestuia și a împiedicat propagarea focului la clădirile învecinate.
Cu toate eforturile pompierilor, amplasamentul în care funcționau cei trei agenți de alimentație publică
era construit din lemn și polistiren, fapt ce a determinat propagarea rapidă a focului pe structură și a
determinat pierderi materiale importante. Efectul termic al flăcărilor înalte au afectat și anvelopajul,
respectiv geamurile căminelor studențești din imediata apropiere.
În urma cercetărilor efectuate la fața locului, pompierii militari au stabilit cauza probabilă ca
fiind depozitarea de jar sau cenușă nestinsă în apropierea unor materiale combustibile.
Incendiul a pornit de la o anexă, de lângă amplasament, anexă ce aparținea unității de
alimentație publică care deținea cea mai mică suprafață dintre cele trei restaurante-fastfood.
Ca urmare a acestui eveniment, începând de astăzi, 23.01.2014, pompierii militari au demarat o
campanie de verificare PSI a tuturor unităților de alimentație publică din Timișoara, inclusiv a
celor care, conform HGR nr. 1739 din 2006, nu necesită aviz de securitate la incendiu având
suprafața sub 200 mp.
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