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BULETIN DE PRESĂ
În cursul ultimelor 72 ore, pompierii buzoieni au acționat pentru gestionarea a 48
situații de urgență, cea mai mare pondere fiind reprezentată de solicitările pentru
intervenția echipajelor S.M.U.R.D., în număr de 38.
În afara acestor situații, salvatorii au participat la 5 intervenții ce au presupus
stingerea incendiilor, 3 misiuni de asanare munuiție neexplodată dar și alte tipuri de
intervenții destinate protecției comunităților, recunoașteri în teren în vederea pregătirii
pentru eventuale situații de urgență în cadrul obiectivelor acestora precum și asigurare
măsuri P.S.I și alte misiuni.
În data de 07.03.2020:
- ora 10:02 echipa pirotehnica a Detașamentului de Pompieri Buzău a fost
solicitată să intervină pentru ridicarea unui element de muniție descoperit de un cetățean
pe raza localității Banița, comuna Săgeata, județul Buzău. În urma sosirii acestora la fața
locului, au identificat și ridicat în condiții de siguranță un proiectil de artilerie cu calibru
de 152 mm ce a fost depozitat în spațiul special destinat, în vederea distrugerii. În urma
cercetărilor la fața locului, nu au mai fost găsite și ale elemente de muniție.
- ora 12:10 forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri
Râmnicu Sărat au fost solicitate să intervină pentru stingerea unui incendiu la o
gopodărie în localitatea Nicolești, comuna Puiești. La faţa locului s-au deplasat două
autospeciale de lucru cu apă și spumă unde au constatat că incendiul se manifesta la
anexe gospodărești.
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Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite. Pe timpul incendiului au
fost distruse: furaje, lemne de foc și o parte din gardul proprietății. În urma cercetărilor
la fața locului, ca și cauză probabilă de aprindere a fost stabilit că incendiul a fost
generat de jarul/scânteile provocate de un foc în aer liber.
- ora 16:25, forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri
Râmnicu Sărat, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112 ce semnala un
incendiu de vegetație, s-au deplasat în localitatea Buda, județul Buzău.
În momentul sosirii la locul intervenţiei, incendiul se manifesta cu ardere
violentă pe aproximativ 20.000 mp. În continuare s-au luat măsuri pentru adoptarea unui
dispozitiv circular pentru localizare şi stingere. Cercetările efectuate la faţa locului au
relevat faptul că evenimentul a fost, cel mai probabil, provocat de focul deschis în spații
deschise.
În data de 08.03.2020:
- ora 10:27 echipa pirotehnica a Detașamentului de Pompieri Buzău a
fost solicitată să intervină pentru ridicarea unui element de muniție descoperit de un
cetățean pe raza pădurii Spătaru. În urma sosirii acestora la fața locului, au identificat și
ridicat în condiții de siguranță un proiectil de artilerie cu calibru de 72 mm ce a fost
depozitat în spațiul special destinat, în vederea distrugerii. În urma cercetărilor la fața
locului, nu au mai fost găsite și ale elemente de muniție.
- ora 14:30 echipa pirotehnica a Detașamentului de Pompieri Buzău a
fost solicitată să intervină pentru ridicarea unui element de muniție descoperit de un
cetățean pe raza localității Fundeni, comuna Zărnești. În urma sosirii acestora la fața
locului, au identificat și ridicat în condiții de siguranță un obiect metalic asemănător
unei arme ce a fost depozitat în spațiul special destinat. În urma cercetărilor la fața
locului, nu au mai fost găsite și ale elemente de muniție.
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