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BULETIN DE PRESĂ
În cursul ultimelor 72 ore, pompierii buzoieni au acționat pentru gestionarea a 66
situații de urgență, cea mai mare pondere fiind reprezentată de solicitările pentru
intervenția echipajelor S.M.U.R.D., în număr de 50.
În afara acestor situații, salvatorii au participat la 13 intervenții ce au presupus
stingerea incendiilor, 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 13.03.2020:
- ora 12:40 forțe și mijloace din cadrul Stației de Pompieri Mărunțișu au
fost solicitate să intervină pentru stingerea unui incendiu la o locuință din localitatea
Gura Teghii. La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de lucru cu apă și spumă.
Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite, acesta manifestându-se la
acoperișul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Ca și cauză
probabilă de incendiu s-a stabilit a fi efectul termic al coșului de fum, pe fondul
necurățării corespunzătoare a acestuia.
- ora 13:12 în urma unui apel primit prin intermediul numărului unic de
urgență 112, două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Stației de
Pompieri Mărunțișu, au început deplasarea spre zona unde a fost semnalat un incendiu
de vegetație, în localitatea Pănătău 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 7000 de metri pătrați de vegetație
uscată, lăstăriș, mărăciniș, însă fără a exista alte pagube de natură materială. Cercetările
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efectuate la faţa locului au relevat faptul că evenimentul a fost, cel mai probabil,
provocat de focul deschis în spații deschise.
- ora 20:31 în urma unui apel primit prin intermediul numărului unic de
urgență 112, o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de
Pompieri Buzău a început deplasarea spre zona unde a fost semnalat un incendiu de
vegetație, în localitatea Pârscov din județul Buzău. Incendiul a fost localizat și lichidat
în limitele găsite. Din evaluarea pagubelor la fața locului, reiese că au ars aproximativ
10 hectare de de vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș. 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 14.03.2020:
- ora 07:22 În urma unui apel la 112, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău a fost solicitat să intervină pentru stingerea
unui incendiu la o locuință din localitatea Ramnicelu.
La faţa locului s-au deplasat trei autospeciale din cadrul Detaşamentului de
Pompieri Râmnicu Sărat (două autospeciale cu apă și spumă). Incendiul a fost localizat
şi lichidat în limitele găsite.
Cercetările efectuate la faţa locului au relevat faptul că evenimentul a fost, cel
mai probabil, provocat jar sau scântei provenite din coșul de fum deteriorat. În urma
incendiului su fost afectat acoperișul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 20 de
metri pătrați.
- ora 11:50, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112 ce semnala
un incendiu de vegetație uscată, forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri
Buzău, s-au deplasat în localitatea Sătuc, comuna Berca.
În momentul sosirii la locul intervenţiei, incendiul se manifesta cu ardere
violentă pe aproximativ 1.500 de metrii pătrați, fiind solicitate forțe suplimentare având
în vedere pericolul dezvoltării incendiului cauzat de vântul puternic, incendiul
propagându-se spre o livadă de pruni și transformatorul electric al unei societăți
comerciale. Ulterior localizării și stingerii incendiului, 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 15.03.2020:
- ora 10:02 În urma unui apel la 112, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău a fost solicitat să intervină pentru stingerea
unui incendiu la o locuință din localitatea Roșioru din comuna Cochirleanca.
La faţa locului s-au deplasat trei autospeciale din cadrul Detaşamentului de
Pompieri Râmnicu Sărat (două autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță
S.M.U.R.D.). La sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta generalizat la
întreaga construcție, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Ajunși la fața
locului, s-a adoptat un dispozitiv de stingere format din mai multe linii de refulare astfel
încât să prevină propagarea la locuințele învecinate.
Cercetările efectuate la faţa locului au relevat faptul că evenimentul a fost, cel
mai probabil, provocat jar sau scântei provenite din coșul de fum deteriorat.
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- ora 12:26 în urma unui apel primit prin intermediul numărului unic de
urgență 112, o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de
Pompieri Buzău, a început deplasarea spre zona unde a fost semnalat un incendiu de
vegetație, în localitatea Bădila din comuna Pârscov. Pe durata intervenției s-a urmărit pe
cât posibil limitarea propagării incendiului, acesta manifestându-se pe o suprafață
extinsă. Ulterior stingeri acestuia, din evaluarea pagubelor la fața locului, reiese că au
ars aproximativ 30 de hectare de vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș. 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 16.03.2020:
- ora 04:14 în urma unui apel la 112, trei autospeciale din cadrul
Detașamentului de Pompieri Buzău, dintre care o autospecială de stingere cu apă și
spumă, o ambulanță S.M.U.R.D. și o autospecială de descarcerare s-au deplasat pe
drumul național E85 la un eveniment rutier produs pe raza localității Costești.
Ajunși la fața locului s-a luat măsura deconectării acumulatorului autotrenului,
cu scopul evitării producerii unui incendiu, având în vedere faptul că două dintre cele
trei rezervoare cu carburant erau fisurate iar stâlpul de electricitate era susținut de
conductorii electrici. Șoferul autotrenului a fost preluat de echipajul S.M.U.R.D. și
transportat la U.P.U. Buzău, iar celelalte forțe de intervenție au0 rămas la fața locului
pentru evitarea oricărui pericol.
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