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COMUNICAT DE PRESĂ
Astăzi, 29.01.2020, în sala „Gheorghe Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău, sa desfăşurat evaluarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron
Lupaşcu” al judeţului Buzău pentru anul 2019.
În anul 2019, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al
judeţului Buzău, a acţionat în sistem integrat, în cooperare cu instituţiile cu atribuţiuni în
domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, pentru asigurarea managementului acestora,
pe tipuri de risc, în zona de competenţă, în scopul realizării măsurilor de apărare a vieţii,
bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, și pentru punerea în aplicare,
într-o concepţie unitară, a legislaţiei în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă.
Complexitatea, intensitatea şi dinamismul diverselor situaţii impun adoptarea
rapidă şi implementarea celor mai bune practici menite să asigure dezvoltarea
instituţională pe cele două paliere: prevenire şi intervenţie.
PREVENIRE
Activitățile desfășurate pe linia de avizare-autorizare s-au concretizat în:






191 solicitări emitere avize de securitatea incendiilor;
12 solicitari emitere aviz protecție civilă;
151 solicitări emitere autorizaţie securitate la incendiu;
4 solicitări emitere acord jocuri artificii;
49 puncte de vedere PUG, PUZ, PUD.
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Controale, inspecţii desfășurate și alte categorii de activităţi:
 135 la obiective de investiţii;
 264 la operatori în exploatare;
 337 la instituţii;
 2 la construcţii hidrotehnice;
 8 localităţi / Servicii Voluntare pentru Sitații de Urgență;
 31 audituri la persoane autorizate.
S-a acordat asistenţă tehnică de specialitate atât pe partea de avizare –
autorizare dar și pe prevenirea incendiilor în 696 activități.
Deficienţe constatate privind prevenirea situaţiilor de urgenţă:
 200 soluţionate;
 1361 sancţionate.
Sancţiuni contravenţionale:
 173 amenzi, în cuantum de 1064500 lei;
 1239 avertismente.
Pe timpul controalelor au fost executate 379 exerciţii, unde au participat 4404
persoane și 7 Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență.

Statistica situaţiilor de urgenţă pe anul 2019
Conform datelor statistice, la nivelul anului 2019, s-au înregistrat 9348 intervenţii
pentru înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă (în medie 25,61 pe zi), astfel:
- 7253 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (77,59%);
- 2095 intervenţii (22,41%).
Intervenţiile sunt clasificate astfel:
- stingerea incendiilor - 465 situaţii (22,20 %);
- asistenţă persoane - 116 situaţii (5,54 %);
- descarcerare- 2 situaţii (0,10 %);
- intervenţii la inundaţii- 90 situaţii (4,30 %);
- asanare muniţie - 30 situaţii (1,43%);
- asigurarea zonei la evenimente publice-96 situaţii (4,58 %);
- acţiuni pentru protecţia comunităţilor - 104 situaţii (4,96 %);
- activităţi de îndrumare şi recunoaşteri - 12 situaţii (0,57 %);
- exerciţii cu forţe în teren - 65 situaţii (3,10 %);
- incendii de vegetaţie uscată - 682 situaţii (32,55%);
- salvare animale -29 situaţii (1,38%);
- întoarceri de pe traseu şi deplasări fără intervenţii – 220 situaţii (10,50 %);
- acţiuni de asigurarea zonei de producere probabilă a unei situaţii de urgenţă - 184
situaţii (8,78%).
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Pe timpul intervenţiilor:
- au fost salvate 133 persoane din care 123 adulţi şi 10 copii;
- au fost salvate 407 animale şi 164 păsări;
- au fost protejate bunuri estimate la peste 103.272.600 lei.
INCENDII
În zona de competenţă a I.S.U.J. Buzău s-au înregistrat 465 incendii (în medie 1,27
pe zi), faţă de 439 incendii produse în anul 2018.
Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au intervenit la 3 incendii
(0,65 % din totalul incendiilor), iar la 154 (33,12%) au intervenit în cooperare cu
serviciile profesioniste.
Pe timpul intervenţiilor la incendii au fost salvate 87 persoane (86 adulţi) şi
(1copil) protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 67.636.250 lei.
După domeniul de activitate situaţia intervenţiilor se prezintă astfel:
- 358 de intervenţii, reprezentând (76,99 %), din totalul incendiilor s-au produs la
locuinţe şi anexe gospodăreşti, inclusiv mijloace de transport individuale:
 293 intervenţii gospodarii ale populaţiei;
 33 intervenţii reprezentând la mijloace de transport individuale;
 32 intervenţii la terenuri ale cetăţenilor aflate în afara perimetrului
gospodăriei;
- 54 intervenţii pe domeniul public al localităţii (11,61 %);
- 4 intervenţii pe domeniul privat al localităţii (0,86%);
- 45 intervenţii pe domeniul privat român (9,68%);
- 3 intervenţii pe domeniul privat străin (0,65 %);
- 1 intervenţie pe domeniul privat mixt (0,22 %).
INCENDII DE VEGETAŢIE USCATĂ
S-au înregistrat 682 incendii de vegetaţie uscată (în medie 1,77 pe zi), faţă de 284
incendii de vegetaţie uscată produse în anul 2018. Au fost afectate peste 5000 ha teren.
S.M.U.R.D.
Echipajele S.M.U.R.D. au intervenit în 7253 cazuri medicale (în medie 19,87 pe zi)
față de 5478 cazuri medicale în 2018, acordând ajutor medical de urgenţă la 7163
persoane (6496 adulţi şi 667 copii), astfel:
- 349 cazuri de intoxicaţii – 4,81%;
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- 719 cazuri de afecţiuni cardiace – 9,91 %;
- 928 cazuri de traumatisme – 12,79 %;
- 7 cazuri de arsuri – 0,10 %;
- 71 cazuri de bolnavi cu stop cardio respirator resuscitat – 0,98%;
- 3 cazuri de diverse alte afecţiuni neurochirurgice – 0,04 %;
- 4056 cazuri de diverse alte afecţiuni – 55,92 %;
- 541 cazuri de diverse alte afecţiuni neurologice – 7,46 %;
- 5 cazuri de transport interclinic specializat – 0,07 %;
- 5 cazuri de bolnavi cu stop cardio respirator neresuscitat – 0,07 %;
- 8 bolnavi găsiţi decedaţi – 0,11 %;
- 162 cazuri de prim ajutor la accident rutier – 2,23 %;
- 44 cazuri de descarcerare şi prim ajutor – 0,61%;
- 48 cazuri de asistenţă persoane – 0,66 %;
- 6 activităţi de îndrumare şi recunoaşteri – 0,08 %;
- 6 misiuni de participare la exerciţii – 0,08 %;
- 152 cazuri de deplasări fără intervenţie sau întoarse din traseu – 2,10 %;
- 41 misiuni de asigurare intervenţie la evenimente publice – 0,57 %;
- 102 misiuni de asigurare intervenţie de producere probabilă a unei situaţii
de urgenţă – 1,41 %.
ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT
Dacă la începutul anului 2019 se aflau în evidența inspectoratului un număr de 63
persoane ce desfășurau activități de voluntariat, pe parcursul anului trecut, în cadrul
campaniei “Salvator din pasiune”, numărul celor care au venit alături de noi a crescut la
104, participând la un numar de 1306 de intervenții şi 25 activităţi de informare
preventivă.
INTERVENȚII SEMNIFICATIVE
 În data de 21.02.2019, ora 16.23, a avut loc un incendiu de vegetaţie uscată pe
un teren al domeniului public al comunei Zărneşti, sat Vadu Soreşti, unde au ars
aproximativ 500 ha. Intervenţia a durat aproximativ 8 ore şi au participat 4 ofiţeri şi 39
subofiţeri.
 În data de 08.03.2019, ora 16.44, a avut loc un incendiu de vegetaţie uscată pe
un teren al domeniului public al satului Buda, comuna Buda, unde au ars aproximativ
250 ha. Intervenţia a durat aproximativ 3 ore şi au participat 13 subofiţeri.
 În data de 15.04.2019, ora 21.07, a fost activat Planul Roşu de intervenţie în
urma unui accident la o trecere de cale ferată pe DN 2B în care au fost implicate un
microbus şi un tren de călători în localitatea Bâlhacu, comuna C.A. Rosetti. În
momentul sosirii la locul intervenţiei s-au constatat că 12 persoane erau incarcerate iar
alte 4 persoane erau în afara microbuzului. S-a acţionat pentru descarcerea celor 12
persoane aflate în microbuz, din care 3 erau decedate.
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 În data din data de 13.08.2019 ora 17.59, a avut loc un incendiu la un centru de
reciclare fier vechi și mase plastice din municipiul Buzău, str Transilvaniei nr. 425 bis.
Incendiul a fost localizat după aproximativ 4 ore de la momentul anunțării
evenimentului la dispeceratul unității urmând ca, forțele și mijloacele prezente la fața
locului să continue intervenția pentru lichidarea tuturor focarelor de incendiu existente,
în zonă fiind semnalate explozii de butelii de oxigen, acetilenă și butan gaz. Acțiunea de
stingere a durat aproximativ 23 de ore. Prin eforturile susținute, atât de forțele proprii cât
și de grupările de sprijin I.S.U. București-Ilfov, I.S.U. Prahova, I.S.U. Brăila, I.S.U.
Vrancea, I.S.U. Ialomița s-a reușit organizarea cu profesionalism a dispozitivelor de
intervenție și dimensionarea corespunzătoare a acestora.
În cursul evenimentului au fost înmânate diplomele de pompier de onoare al
județului Buzău – plt. maj Soare Marian Cătălin, respectiv salvator de onoare al
județului Buzău – plt.maj. Udatu Ionuț Valentin.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
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