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În cursul ultimelor 72 de ore, pompierii buzoieni au acționat pentru
gestionarea a 78 situații de urgență, dintre care solicitări pentru intervenția
echipajelor S.M.U.R.D., în număr de 43.
Totodată, salvatorii au intervenit la o misiune de asanare muniție, cinci
accidente rutiere, șase incendii, dar și alte 23 situații de urgență.
Prin Centrul Operațional Județean, în data de 12.07.2020, au fost
monitorizate și gestionate un număr de 7 avertizări de coduri meteorologice și
hidrologice (galben, portocaliu și roșu).
Având în vedere fenomenele meteorologice și hidrologice periculoase
menționate în avertizările de cod roșu, comanda inspectoratului a dispus:
 Ridicarea capacității operaționale la nivelul structurilor de
intervenție ale inspectoratului;
 Informarea președinților Comitetelor Locale pentru Situații de
Urgență din localitățile vizate;
 Informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență.
 Emiterea mesajului RO-Alert pentru avertizarea populației.
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Intervenții din ultimele 72 de ore:
10.07.2020
La ora 15:30: Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău a fost solicitată să intervină în
localitatea Merei, judeţul Buzău, unde au efectuat operațiuni de cercetare,
detectare, identificare a unei bombe de artilerie calibrul 120 mm.
Elementul de muniție a fost ridicat și transportat în condiții de siguranță în
vederea distrugerii.
În ciuda stării avansate de coroziune, muniţiile rămase neexplodate din
timpul conflictelor militare pot fi încă active şi, manevrate necorespunzător, pot
provoca adevărate tragedii.
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:









nu le atingeţi, nu le loviţi sau mişcaţi din locul în care au fost descoperite;
nu le introduceţi în foc;
nu încercaţi să demontaţi focoasele sau alte elemente componente;
nu ridicaţi, nu transportaţi şi nu introduceţi muniţiile în încăperi, locuinţe sau
grămezi de fier vechi;
nu demontaţi şi nu predaţi la operatori economici specializaţi muniţii
neexplodate în scopul valorificării ca deşeuri metalice;
nu folosiţi muniţiile pentru improvizarea diferitelor unelte sau ca ornamente;
în zona în care se presupune că ar exista muniţie neexplodată, nu permiteţi
accesul, nu faceţi focul şi nu executaţi lucrări de îmbunătăţiri, săpat;
nu lăsaţi copiii să se joace cu aceste elemente de muniţie.

11.07.2020
La ora 11:27: forțe și mijloace din cadrul Stației de Pompieri Mărunțișu
au fost solicitate să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată
izbucnit în localitatea Gura Bâșcei, comuna Cislău. 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
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lăstărișului des, fiind amplificat de vântul puternic. Incendiul a fost localizat
într-un interval de timp relativ scurt și stins la ora 11:55. În urma incendiului au
fost afectate aproximativ 0,6 hectare de 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.
12.07.2020
La ora 12:25: forțe și mijloace din cadrul Punctului de lucru Pietroasele
au fost solicitate să intervină la un accident rutier pe raza comunei Ulmeni.
După efectuarea recunoasteri, acestea au asigurat masuri de prevenire și
asistență medicală de urgență. Una dintre victime a fost transportată la spital cu
ambulanța SMURD.
La ora 13:05: forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri
Buzău au fost solicitate să intervină la un accident rutier pe raza localității
Zilișteanca comuna Poșta Câlnău. După efectuarea recunoasteri, acestea au
asigurat masuri de prevenire și asistență medicală de urgență. Victima a refuzat
transportul la spital.
La ora 15:20: forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri
Rm. Sărat au fost solicitate să intervină pentru stingerea unui incendiu ce se
manifesta la un depozit de furaje (2000 baloți) pe raza comunei Puiești.
Incendiul a fost localizat și stins după aproximativ 150 minute.
Ca și cauză probabilă de incendiu s-a stabilit a fi autoaprinderea.
La ora 15:20: forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri
Buzău au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată și gunoi
în municipiul Buzău, strada Prelungirea Dorobanți, pe o suprafață de
aproximativ 2.000 mp.
Ca și cauză probabilă de incendiu s-a stabilit a fi jarul/scânterile provenite de la
un foc deschis în spații deschise.
Galerie foto:
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