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BULETIN DE PRESĂ
În cursul ultimelor 48 de ore, pompierii buzoieni au acționat pentru gestionarea
a 44 situații de urgență, dintre care solicitări pentru intervenția echipajelor
S.M.U.R.D., în număr de 25.
Totodată, salvatorii au intervenit la 12 misiuni de stingere a incendiilor, 1
misiune de asanare muniție neexplodata dar și alte 5 situații de urgență.

I. Tragem un semnal de alarmă cu privire la

incendiile de vegetație uscată, lăstăriș și

mărăciniș!

Numai în cursul acestui weekend, pompierii buzoieni au intervenit pentru
stingerea a 8 astfel de incendii, unele dintre acestea având loc concomitent, distrugând
în calea lor peste 57.000 m2 de vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș, dar și anexe
gospodărești cu suprafață totală de aproximativ 55 m2.
Încendiile s-au manifestat în următoarele localități:








Localitatea Cârlomănești: aproximativ 2000 m2 + 1500 m2 (2 intervenții);
Localitatea Cândești:
aproximativ 500 m2;
Localitatea Murgești:
aproximativ 500 m2 + anexe 25 m2;
Localitatea Murgești:
aproximativ 50 m2;
Localitatea Obrelița:
aproximativ 50.000 m2.
Localitatea Homești:
aproximativ 1000 m2 + anexe 30 m2;
Localitatea Obrejița:
aproximativ 2000 m2.

Intervenţia specializată pentru stingerea acestor arderi necesită un efort intens de
lungă durată și utilizarea unui volum apreciabil de resurse, costurile acestor intervenţii
fiind semnificative.
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Incendiile de vegetație uscată pot pune în pericol viața, proprietățile, dar pot
afecta și alte investiții și obiective cum ar fi: reţele electrice, reţele de telefonie, sonde,
conducte ce transportă gaze şi lichide combustibile, etc.
Trebuie avut în vedere că aceste incendii generează o cantitate mare de fum și
dacă acestea se manifestă în apropierea drumurilor publice pot periclita siguranța
participanților la trafic.
Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare,
aducem la cunoştinţă faptul că, arderea vegetaţiei uscate se poate face numai după
obţinerea acordului Agenţiei de Protecţia Mediului şi a permisului de lucru cu foc din
partea autorităţilor locale.
De asemenea, pentru evitarea unor consecinţe grave asupra comunităţii, prin
pierderi de vieţi omeneşti, importante pagube materiale şi afectarea mediului
înconjurător, recomandăm cetăţenilor să respecte următoarele măsuri preventive:
- desfăşurarea arderii se va face numai pe timp de zi şi în condiţii
meteorologice fără vânt;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se va face în
cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de
5 metri;
- arderea se va efectua în zone care să nu permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii,
conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri
materiale combustibile;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
Fără obţinerea acestor documente şi luarea măsurilor preventive, proprietarii de
terenuri sunt pasibili de sancţiuni contravenţionale.

Totodată, solicităm cetăţenilor să dea dovadă de responsabilitate, să anunţe de
îndată la numărul unic de urgenţă 112 orice început de incendiu şi să acorde sprijin
autorităților locale şi pompierilor în stingerea incendiilor de vegetaţie uscată sau la
fondul forestier.

2/3
Persoană de contact: Slt. Prahoveanu Vasile, mobil 0751140762 , fix :0238/724092, fax 0238/713973,
e-mail: isubuzau@yahoo.com., web:www.isubuzau.com

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău a
fost anunţat prin sistemul 112 în după-amiaza zilei de 09.08.2020 referitor la faptul că în
localitatea Costomiru, comuna Pardoși, judeţul Buzău au fost descoperite câteva
elemente de muniţie neexplodată.
La faţa locului s-a deplasat echipa pirotehnică care a identificat un număr de 430
de cartușe calibrul 7,62mm. În continuare s-au luat măsuri pentru izolarea zonei,
acţionându-se pentru ridicarea şi transportul acestora în vederea distrugerii controlate.
De asemenea, întregul perimetru a fost cercetat, nemaifiind găsite alte elemente
de muniţie.

II.

În ciuda stării avansate de coroziune, muniţiile rămase neexplodate din timpul
conflictelor militare pot fi încă active şi, manevrate necorespunzător, pot provoca
adevărate tragedii.
Neutralizarea şi distrugerea lor se execută numai de către specialiştii
pirotehnicieni, care au pregătirea şi dotarea necesară pentru această misiune extrem
de periculoasă.
Persoanele care găsesc elemente de muniţie neexplodate au obligaţia de a apela
numărul unic 112, pentru a anunţa evenimentul. Efectuarea acestui anunţ nu
implică cu nimic cetăţeanul, însă neinformarea autorităţilor se sancţionează potrivit
legislaţiei în vigoare.
De asemenea, este necesar să respecte următoarele recomandări:
• să nu le atingă, să nu le lovească sau să le mişte din locul în care au fost
descoperite;
• să nu le introducă în foc;
• să nu încerce să demonteze focoasele sau alte elemente componente;
• să nu ridice, să nu transporte şi să nu introducă muniţiile în încăperi, locuinţe
sau grămezi de fier vechi;
• să nu folosească muniţiile pentru improvizarea diferitelor unelte sau ca
ornamente;
• în zona în care se presupune că ar exista muniţie neexplodată, să nu permită
accesul, să nu facă focul şi să nu execute lucrări de îmbunătăţiri, săpat;
• să nu lăse copiii să se joace cu aceste elemente de muniţie.

Fotografii: Facebook ISU Buzau
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