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BULETIN DE PRESĂ
În cursul ultimelor 72 ore, pompierii buzoieni au acționat pentru gestionarea a 61
situații de urgență, dintre care solicitări pentru intervenția echipajelor S.M.U.R.D., în
număr de 26.
În afara acestor situații, salvatorii au participat la 14 intervenții ce au presupus
stingerea incendiilor, dar 21 alte tipuri de intervenții destinate protecției comunităților,
recunoașteri în teren în vederea pregătirii pentru eventuale situații de urgență în cadrul
obiectivelor acestora precum și asigurare măsuri P.S.I, deblocări căi de acces în locuințe
și alte misiuni.
În data de 04.04.2020:
- ora 01:01: forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Buzău
au fost solicitate să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință în
localitatea Policiori, comuna Scorțoasa. La faţa locului s-au deplasat două autospeciale
de lucru cu apă și spumă. La momentul sosirii echipajelor de intervenție, aceștia au
constatat că incendiul se manifestă cu ardere generalizată la întreaga locuință.
Concomitent cu localizarea și stingerea incendiului s-a adoptat și un dispozitiv de
protecție a vecinătăților, reușindu-se eficient limitarea propagării acestuia. La finalul
intervenției, în jurul orei 05:00 s-a stabilit și cauză probabilă de incendiu ca fiind jarul,
scanterile provenite de la coșul de fum al locuinței.
- ora 22:53: în urma unui apel primit prin intermediul numărului unic de
urgență 112, o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Stației de Pompieri
Mărunțișu a început deplasarea spre zona unde a fost semnalat un incendiu izbucnit la o
locuință, în localitatea Varlaam, comuna Gura Teghii, din județul Buzău. Incendiul a
fost localizat și lichidat în limitele găsite, fiind împiedicată eficient propagarea acestuia
la vecinătăți. Dată fiind amploarea incendiului, echipele de intervenție ajunse la fața
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locului au solicitat sprijin constând în alte forțe și mijloace din cadrul Punctului de lucru
Nehoiu. De asemenea au participat la intervenție și forțe din cadrul S.V.S.U. Gura
Teghii, dar și cetățeni care au facilitat finalizarea intervenției cu pagube minime. Din
evaluarea pagubelor la fața locului, reiese că au ars aproximativ 100 m2 de acoperiș, 3
m3 de lemn, mobilier, aparatură electrocasnică și alte bunuri. Cercetările efectuate la
faţa locului au relevat faptul că evenimentul a fost, cel mai probabil, provocat de un
scurt-circuit electric.
În data de 05.04.2020:
- ora 10:16: în urma unui apel primit prin intermediul 112, trei autospeciale
de stingere cu apă și spumă și o ambulanță S.M.U.R.D. din cadrul Detașamentului de
Pompieri Buzău au intervenit pe raza localității Vispești din comuna Breaza, județul
Buzău unde a fost semnalat un incendiu la o locuință. Ajunși la fața locului, pompierii
au constatat că incendiul se manifesta cu violență atât la locuință cât și la anexele
acesteia. După aproximativ 4 ore, incendiul a fost localizat și stins, reușindu-se protecția
locuințelor învecinate. Ca urmare a incendiului, au ars acoperișul casei pe o suprafață de
150 de metri pătrați și anexe gospodărești. Cercetările efectuate la fața locului relevă
faptul că evenimentul a fost provocat cel mai probabil, de efectul termic indus de coșul
de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile.
- ora 21:09 forțe și mijloace din cadrul Punctului de lucru Beceni au fost
solicitate să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în
localitatea Florești, comuna Beceni. La faţa locului s-a deplasat o autospecială de lucru
cu apă și spumă. Ajunși la fața locului au constatat că incendiul se manifesta cu violență
din cauza vegetației înalte, a mărăcinișului și lăstărișului des, fiind amplificat de vântul
puternic. Incendiul a fost localizat într-un interval de timp relativ scurt și stins la ora
22:57. În urma incendiului au fost afectate aproximativ 20 de hectare de vegetație
uscată, lăstăriș mărăciniș. Ca și cauză probabilă de incendiu s-a stabilit a fi
jarul/scânterile provenite de la un foc deschis în spații deschise.
În data de 06.04.2020:
- ora 05:03, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112 ce semnala
un incendiu de vegetație uscată pe raza localității Lipănescu, comuna Scutelnici, au fost
dislocate forțe și mijloace din cadrul Punctului de lucru Padina.
În momentul sosirii la locul intervenţiei, incendiul se manifesta cu ardere
violentă pe marginea drumului județean ce străbate comuna, pe o suprafață de
aproximativ 200 de metri liniari. Datorită intervenției rapide a pompierilor, incendiul nu
a afectat circulația autoturismelor pe drumul respectiv. La finalul intervenției a fost
stabilită cauza probabilă ce a generat incendiul și anume un rest de țigară aprins aruncat
la întâmplare.
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