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COMUNICAT DE PRESĂ
Intervențiile operative din ultimele 24h:
În cursul zilei de 18 februarie, pompierii buzoieni au acționat pentru gestionarea a
47 situații de urgență, cea mai mare pondere fiind reprezentată de solicitările pentru
intervenția echipajelor S.M.U.R.D., în număr de 25.
În afara acestor situații, salvatorii au participat la 11 inteventii
ce au presupus stingerea incendiilor și alte misiuni și acțiuni în domeniul situațiilor de
urgență.
În cursul zilei de ieri, pompierii au intervenit pentru localizarea și stingerea a
3 incendii la vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș, unde s-a dispus alocarea de forțe și
mijloace suplimentare la fața locului:
- ora 11:54 forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Buzău
au fost solicitate să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în
localitatea Potoceni, comuna Mărăcineni. Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele
găsite, pe o suprafață de aproximativ 2 hectare. În urma cercetărilor la fața locului, ca și
cauză probabilă de aprindere a fost stabilit că incendiul a fost generat de focul deschis în
spații deschide. La intervenție a participat o autospecială cu un echipaj format din 5
subofițeri;
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- ora 13:17 forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Buzău
în cooperare cu Stația de Pompieri Mărunțișu și SVSU Pârscov au fost solicitate să
intervină pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în zona
localității Runcu, comuna Pârscov, ce se manifesta pe o suprafață de aproximativ 20
hectare. După 6 ore de luptă cu flăcările, a fost stabilită și cauza probabilă de incendiu
aceasta fiind focul deschis in spații deschise.
- ora 18:19 forțe și mijloace din cadrul Stației de Pompieri Mărunțișu au
fost solicitate să intervină pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație
uscată într-o livadă pe raza localității Zaharești, comuna Pănătău, ce se manifesta pe o
suprafață de aproximativ 5000 m2. Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite,
iar cauza probabilă de incendiu a fost stabilit ca fiind focul deschis în spații deschise.
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