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BULETIN DE PRESĂ
I. Intervențiile operative din ultimele 48h:
În cursul ultimelor 2 zile: 18 ianuarie și 19 ianuarie 2020, pompierii buzoieni au
acționat pentru gestionarea a 44 situații de urgență, cea mai mare pondere fiind
reprezentată de solicitările pentru intervenția echipajelor S.M.U.R.D., în număr de 40.
În afara acestor situații, salvatorii au participat la 3 intervenții ce au presupus
stingerea incendiilor,1 misiune de căutare salvare.
Intervenții deosebite din această perioadă:
În data de 18.01.2020:
Ora 19:43, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al
judeţului Buzău a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu la o
proprietate (casă și anexe) din localitatea Gălbinași, judeţul Buzău.
La faţa locului s-au deplasat două autospeciale cu apă și spumă din cadrul
Detaşamentului de Pompieri Buzău, unde au constatat că incendiul se manifesta cu
violență la anexe și acoperișul locuinței cu pericol de extindere la vecinătăți.
Incendiul a fost localizat şi lichidat în limitele găsite. În urma incendiului au ars:
anexe gospodărești pe o suprafață de aproximativ 60 mp, acoperiș locuință 40mp.
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Cercetările efectuate la faţa locului au relevat faptul că evenimentul a fost, cel
mai probabil, provocat de un cablu electric cu izolația deteriorată sau neizolat
corespunzător.

În data de 19.01.2020:
Ora 00:11, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al
judeţului Buzău a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu la o
proprietate (casă și anexe) din localitatea Budișteni, comuna Costești, judeţul Buzău.
La faţa locului s-au deplasat două autospeciale cu apă și spumă din cadrul
Detaşamentului de Pompieri Buzău, unde au constatat că incendiul se manifesta cu
violență, generalizat, la anexe și locuință cu pericol de extindere la vecinătăți.
Incendiul a fost localizat şi lichidat în limitele găsite. În urma incendiului au ars:
acoperiș asterială din lemn învelitoare din țiglă și tablă pe o suprafață de 50mp.
Cercetările efectuate la faţa locului au relevat faptul că evenimentul a fost, cel
mai probabil, provocat de un coș de fum neprotejat termic față de materialele
combustibile.
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