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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BUZÃU
11 ianuarie 2017
Persoane de contact:
plt. adj. şef Prahoveanu Vasile
plt. maj. Creţu George
Tel : 0751140762

I.

Date şi informaţii privind situaţia meteorologică:

- avertizare meteorologică COD PORTOCALIU: „În intervalul 10.01.2017, ora 23:00 - 11.01.2017,
ora 15:00, intensificări de vânt 70-80km/h, viscol puternic, troienind zăpada şi reducând vizibilitatea
sub 50m.”
- avertizare meteorologică COD GALBEN: „În intervalul 10.01.2017, ora 21:00 - 11.01.2017, ora
21:00, intensificări de vânt 50-60 km/h, ninsori moderate cantitativ şi local viscolite.”
- avertizare meteorologică COD GALBEN : „În intervalul 10.01.2017, ora 21:00 - 12.01.2017, ora
10:00, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineaţa şi noaptea, minimele nocturne se vor situa în
general între -17 şi -10 grade, iar maximele diurne vor fi negative.”

II.

Monitorizare:

Descrierea pe scurt a evenimentelor semnificative:
* În data de 10.01.2017, între orele 17:30-19:00, sub directa coordonare a preşedintelui C.J.S.U.
Buzău, doamna prefect ing. ec. Aurelia Mitrea, o comisie formată din directorul executiv al Direcţiei
de Sănătate Publică Buzău, managerul general al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău şi primarul
localităţii Stâlpu s-a deplasat în localitate în vederea evaluării unui caz medical special. La faţa
locului s-au identificat 2 persoane ce suferă de insuficienţă cardiacă şi folosesc la nevoie aparat de
oxigen. Persoanele sunt asistate de asistentul comunitar, au condiţii bune de cazare la locuinţa
personală şi refuză, cu declaraţie sub semnătură, internarea în spital. Persoanele sunt monitorizate în
permanenţă de autorităţile locale şi de asistenta comunitară.

* În data de 10.01.2017, ora 19:06, s-a primit un anunţ privind 4 autoturisme cu 5 persoane blocate
pe DJ 203G între localităţile Pietrosu- Stâlpu din cauza formării de suluri de zăpadă şi scăderii
vizibilităţii. S-a acţionat pentru deblocare cu un utilaj din cadrul Secţiei Drumuri Judeţene şi cu un
utilaj (buldoexcavator) din cadrul CLSU Stâlpu.
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* În data de 10.01.2017, ora 19:15, s-a primit un apel prin SNUAU 112 privind un auto cu 4
persoane (2 adulţi şi 2 copii) derapat în afara părţii carosabile pe DJ 102H între localităţile
Căldăruşanca-Pitulicea. S-a acţionat pentru deblocare cu un utilaj din cadrul Secţiei Drumuri
Judeţene şi cu un utilaj din cadrul CLSU Glodeanu Sărat.
* În data de 11.01.2017, la ora 00:20, s-a primit un apel prin SNUAU 112 privind un auto cu 2
persoane blocat pe DJ 102H între localitatea Pitulicea – DN2E85. S-a acţionat pentru deblocare cu
un utilaj din cadrul Secţiei Drumuri Judeţene şi cu utilaje din cadrul CLSU Glodeanu Sărat.
* În data de 11.01.2017, la ora 00:39, s-a primit un apel prin SNUAU 112 privind un auto cu 1
persoana blocată pe DN2C la 1km de localitatea Pogoanele. S-a acţionat pentru deblocare cu un
utilaj din cadrul Secţiei Drumuri Nationale şi cu un utilaj din cadrul CLSU Pogoanele.
* În data de 11.01.2017, la ora 00:55, s-a primit un apel prin SNUAU 112 privind o persoană de sex
feminin în vârstă de 84 ani cu dureri abdominale din localitatea Amaru care necesita transport la o
unitate medicală. La faţa locului a fost trimisă o ambulanță din cadrul SAJ Buzău cu antemergător de
la secția Drumuri Județene care nu a reușit deplasarea din cauza unui auto care bloca DJ 102H, în
sprijin fiind dislocate o autospecială cu capacitate mărită de trecere şi o autoşenilată din cadrul ISU
Buzău.
Având în vedere deplasarea greoaie de pe raza judeţului Buzău, s-a luat măsura trimiterii unei
ambulanţe din cadrul SMURD - ISU Prahova, cu antemergator utilaj, pe ruta Mizil-Amaru, care a
preluat pacienta şi a transportat-o la cea mai apropiată unitate medicală.
* În data de 11.01.2017, la ora 01:08, s-a primit un apel prin SNUAU 112 privind un auto cu 3
persoane blocat pe DJ 203 între localitatea Movila Banului - Câmpeni. S-a acţionat pentru deblocare
cu un utilaj din cadrul CLSU Movila Banului, persoanele fiind preluate si transportate la Primaria
Movila Banului.
* În data de 11.01.2017, la ora 01:12, s-a primit un apel prin SNUAU 112 privind un auto cu 4
persoane derapat în afara părţii carosabile pe DN2E85 în dreptul localităţii Caldarusanca. S-a
acţionat pentru deblocare cu un utilaj din cadrul Secţiei Drumuri Nationale.
* În data de 11.01.2017, la ora 01:55, s-a primit un apel prin SNUAU 112 privind un auto cu 1
persoana rămas înzăpezit între localitățile Smeeni-Bălaia. S-a acţionat pentru deszapezire cu un utilaj
din cadrul CLSU Smeeni.
* În data de 11.01.2017, la ora 02:10, s-a primit un apel prin SNUAU 112 privind un auto cu 3
persoane ramas înzăpezit între localitățile Pogoanele-Călțuna. S-a acţionat pentru deszăpezire cu un
utilaj din cadrul Secţiei Drumuri Nationale.
* În data de 11.01.2017, la ora 03:12, s-a primit un apel prin SNUAU 112 privind un auto cu 2
persoane rămas înzăpezit în apropierea localității Lipănescu. S-a acţionat pentru deszapezire cu un
utilaj din cadrul CLSU Scutelnici.

III.

Drumuri blocate:

Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile - viscol si vizibilitate redusă, pentru siguranţa
participanţilor la trafic, rămân închise circulaţiei următoarele tronsoane de drum:
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Drumuri Naţionale
DN2C între localităţile Costeşti – Padina;
DN2E85 între localităţile Rm. Sărat – Căldăruşanca;
DN2B între localităţile Buzău – Vizireni, Buzău – Spătaru;
DN22 între localităţile Râmnicu Sărat - Băile.

Drumuri Judeţene
DJ 203I Cilibia – Caragele – Pogoanele – Lipanescu – Cotorca - limita județ
DJ 214A Caragele – Rusetu
DJ 102I Smardan – Mitropolia
DJ 203N Limita Jud Braila – Rusetu - limita Jud Braila
DJ 203C Florica – DN2E85 – Mihailescti – Campeni – Movila Banului
DJ 102H Amaru – Pitulicea – DN2E85 – Cotorca
DJ 203K DN2E85 - Robeasca
DJ 203D Smeeni - Scutelnici
DJ 203 DN2E85 – Balaceanu
DJ 220 Posta Câlnău – Bălăceanu
DJ 215A DN2E85 – Blajani
În prezent se circulă pe celelalte drumuri naţionale şi judeţene se circulă în condiţii de iarnă.
Se acţionează cu utilaje pe toate căile rutiere.

IV.Energie electrică - Localitatea : Padina (640 abonaţi)

V.

Alte situaţii:

În cursul zilei de 10.01.2016, toate instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă au
desfăşurat activităţi specifice astfel încât gravidele, pacienţii aflaţi în program de hemodializă şi cei
care sunt dependenţi de aparate de oxigenoterapie au fost transportaţi preventiv la unităţile
spitaliceşti specializate.
Persoanele fără adăpost au primit asistenţă fiind conduse la centrele de urgenţă atât din
municipiul Buzău cât şi din municipiul Rm. Sărat.

BIROUL DE COMUNICARE AL C.J.S.U. BUZĂU
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