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BULETIN DE PRESĂ
În cursul ultimelor 24 ore, pompierii buzoieni au acționat pentru gestionarea a 20
situații de urgență, cea mai mare pondere fiind reprezentată de solicitările pentru
intervenția echipajelor S.M.U.R.D., în număr de 17.
În afara acestor situații, salvatorii au participat la 3 intervenții ce au presupus
stingerea incendiilor, după cum urmează:

În data de 11.03.2020:
- ora 12:06 în urma unui apel primit prin intermediul numărului unic de
urgență 112, o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Stației de Pompieri
Mărunțișu, a început deplasarea spre zona unde a fost semnalat un incendiu de vegetație,
în localitatea Mărunțișu din județul Buzău. Incendiul a fost localizat și lichidat în
limitele găsite, fiind împiedicată eficient propagarea acestuia. Din evaluarea pagubelor
la fața locului, reiese că au ars aproximativ 2500 m2 de vegetație uscată, lăstăriș,
mărăciniș, însă fără a exista alte pagube de natură materială.
Cauza cea mai probabilă de incendiu s-a stabilit ca fiind focul deschis în spații deschise.
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- ora 12:33 forțe și mijloace din cadrul Punctului de lucru Beceni au fost
solicitate să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, în
localitatea Beceni. La faţa locului s-a deplasat o autospecială de lucru cu apă și spumă
care a constatat că autoturismul ardea violent, fiind curpins în mare parte de flăcări, fără
pericol de propagare în jurul acestuia. În urma lichidării incendiului, și efectuării
analizei situației, s-a constatat că acesta a ars în proporție de 90%.
Cauza cea mai probabilă de incendiu este scurt-circuitul electric.
- ora 13:39, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112 ce semnala
un incendiu de vegetație, forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri
Râmnicu Sărat, s-au deplasat în județul Vrancea, pe raza localității Bălești. Ajunși la fața
locului, pompierii au constatat că acesta se manifesta pe o suprafață extinsă. Incendiul a
fost localizat și lichidat în scurt timp. În urma analizei la fața locului, s-a stabilit că au
ars aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată, lăstăriș și mărăciniș, fără a se produce
alte pagube, cauza probabila de incendiu fiind focul deschis în spații deschise.
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