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COMUNICAT DE PRESĂ

Zi de zi la datorie, pompierii au fost, și sunt în permanenţă pregătiţi pentru a lupta
cu incendiile, inundaţiile sau cu alte calamităţi, misiuni în care, de nenumărate ori au dat
dovadă de curaj şi devotament.
Cu ocazia zilei de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România vă supunem
atenței o scurtă evaluare a inspectoratului pe primele opt luni ale anului în curs:

PREVENIRE
Personalul din cadrul inspecţiei de prevenire a executat un număr de 374
controale, în care au fost cuprinşi 226 operatori economici, 53 instituţii, 5 localităţi, 56
obiective de investiţii şi 28 audituri la persoane autorizate care efectueaza lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor și 6 controale la servicii publice și private pentru
situații de urgență.
Pe timpul activităţilor de control s-au constatat un număr de 1245 deficienţe, din
care:
 539 deficienţe au fost remediate pe timpul controalelor;
 706 au fost sancţionate, din care 627 cu avertisment şi 79 cu amenzi
contravenţionale în cuantum de peste 255.000 lei.
Din punct de vedere al activității de avizare – autorizare, au fost soluţionate 233
solicitări/documentații.
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INTERVENŢIE
În zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Neron
Lupaşcu” al judeţului Buzău s-au produs 6212 de evenimente care au necesitat
intervenţia serviciilor profesioniste, voluntare şi private pentru misiuni de urgenţă,
astfel:





4823 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D., dintre care:
diverse intervenții medicale
- 4172 misiuni ;
accidente rutiere
- 97 misiuni ;
asistență/transport persoane COVID - 554 misiuni .












1389 diverse intervenţii, dintre care:
stingerea incendiilor
incendii de vegetaţie uscată
asigurare evenimente publice
deblocări/misiuni de căutare salvare
inundații
asistență persoane
asanare muniție neexplodată
salvări de animale
alte situații de urgență

- 374 misiuni ;
- 418 misiuni ;
- 119 misiuni ;
- 24 misiuni ;
- 55 misiuni ;
- 61 misiuni ;
- 37 misiuni ;
- 28 misiuni ;
- 273 misiuni ;

 În urma stingerii incendiilor, au fost stabilite și cauzele probabile de
incendiu, cele mai frecvente fiind:
 Flacără
- 471 cazuri ;
 Jar sau scântei
- 122 cazuri ;
 Scurtcircuit electric
- 96 cazuri ;
 Efect termic
- 40 cazuri ;
 Scântei mecanice
- 11 cazuri ;
 Arc sau scânteie electrică
- 7 cazuri ;
 Efectul termic al curentului electric - 4 cazuri ;
 Trăsnet
- 1 caz ;
 Alte cauze probabile de incendiu
- 40 cazuri .
Link videoclip aniversar 13 septembrie: https://1drv.ms/v/s!AnjqxADLQJwosD8_bo-Xv9Mm1yIa
COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
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