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BULETIN DE PRESĂ
În cursul ultimelor 24 ore, pompierii buzoieni au acționat pentru gestionarea a 16
situații de urgență, 12 dintre ele fiind misiuni medicale – S.M.U.R.D.
Diferența dintre acestea e reprezentată de alte tipuri de situații de urgență, dintre
care 2 intervenții de stingere a incendiilor au avut un impact deosebit asupra
comunităților unde s-au produs, și anume:
În data de 30.03.2020, în comuna buzoiană Vernești :
 În jurul orei 13, pompierii buzoieni au acționat cu șase autospeciale de lucru cu
apă și spumă, și o ambulanță S.M.U.R.D., pentru localizarea și stingerea unui
incendiu izbucnit la un parc de dezmembrări auto.
Intervenția s-a desfășurat în condiții deosebite din cauza emisiilor mari de fum
și gaze toxice, și a direcției vântului care intensifica flăcările la autoturismelele
incendiate.
S-a reușit, într-un interval de timp relativ scurt, stingerea incendiului, fiind
afectate un număr de aproximativ 50 autoturisme din totalul de 200, cauza probabilă
fiind fumatul în locuri nepermise.
În data de 31.03.2020, în comuna buzoiană Unguriu :
 În această dimineață în jurul orei 5, pompierii au fost sesizați cu privire la un
incendiu la un spațiu comercial și o locuință cu o suprafață de aproximativ 280 de
metri pătrați.
La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă, o
ambulanță S.M.U.R.D. și o autospecială din cadrul S.P.S.U. Berca.
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Faptul că incendiul a fost anunțat cu întârziere, cantitatea mare de materiale
combustibile, și vântul puternic, au dus la distrugerea în totalitate a spațiului
comercial și afectarea în mare măsură a locuinței.
S-a reușit protejarea vecinătăților, incendiul fiind lichidat la ora 08:45. În urma
cercetării la fața locului s-a stabilit că incendiul cel mai probabil a izbucnit ca
urmare a unui scurt-circuit electric în spațiul comercial.
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