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În data de 05.10.2014 orele 13:00,a avut loc un incendiu în municipiul Lugoj,
zona Stadion.
Alarma a fost dată de vecinii care au văzut fumul gros ce a cuprins întreaga scară a blocului.
Primul care a sărit în ajutorul femeii aflate în locuinţă, a fost un pompier lugojean aflat în concediu de
odihnă, şi care întâmplător se afla în vizită la nişte prieteni care locuiau la parterul blocului.
Este vorba despre plutonierul CĂPRARIU Laurențiu, comandant echipaj în cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş – Detașamentul de Pompieri Lugoj .

În cel mai scurt timp şi fără nici o ezitare, pompierul lugojan a intrat în apartamentul femeii, a
deconectat curentul electric şi gazele, a reuşit să o scoată pe proprietară pe casa scărilor și a aruncat cu apă
pe hota și dulapul din bucătărie care erau cuprinse de flăcări, localizând incendiul.
În timpul operaţiunilor, câțiva stropi de la o farfurie din plastic, topită de căldura degajată de
incendiu, au ajuns pe antebrațul drept al subofițerului, provocându-i câteva arsuri. Dar acest lucru nu l-a
descurajat, nu l-a făcut să renunţe.

A trecut apoi la deschiderea uşilor şi geamurilor, pentru evacuarea fumului şi gazelor acumulate în
interiorul locuinţei. Din fericire în apartament nu se aflau şi copiii femeii, aceştia fiind plecaţi de acasă,
însă faptul că pompierul lugojean a intervenit promt a făcut ca flăcările să nu cuprindă întreaga locuinţă.
La sosirea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, subofiţerul a părăsit locuința
lăsându-și colegii să continue acțiunea de lichidare a incendiului. Ambulanţa sosită la faţa locului a
acordat primul ajutor medical doamnei Anuţa Dănuţa Mărănescu, pompierul neavînd nevoie de îngrijiri
medicale.

Pentru modul în care s-a implicat în acţiunea de salvare şi pentru prezenţa de spirit de care a dat
dovadă plutonierul CĂPRARIU Laurențiu, Inspectorul Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„BANAT” al judeţului Timiş - Mr. ing. Mihoc Lucian-Vasile a dispus recompensarea colegului nostru.

„În lupta cu focul fiecare secundă poate însemna o viaţă salvată !”

