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 BULETIN INFORMATIV - 10.03.2017 - Exerciţiu de înştiinţare, alarmare şi 

evacuare în comuna Pucheni 

 

 În data de 09 martie 2017, cu începere de la ora 11.00, în comuna Pucheni, sub 

coordonarea specialiștilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al 

județului Dâmboviţa, s-a desfăşurat un exerciţiu de alarmare publică ce a urmărit 

activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU), a Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) şi a populaţiei din comuna Pucheni, în cooperare cu 

structuri ale M.A.I., în cazul producerii unor alunecări de teren majore. 

 Conform scenariului exerciţiului, în urma alunecărilor de teren, produse ca 

urmare a ploilor abundente căzute în ultimele zile, au fost afectate persoane şi bunuri, 

după cum urmează: 

 în satul Brădăţel: 10  gospodării avariate, 5 gospodării distruse şi necesitatea 

evacuării a 15 persoane; 

 în satul Pucheni, punctul Salomia: 30 gospodării izolate, DC-122 afectat pe o 

lungime de 100 ml şi o lăţime de cca. 1 m şi un podeţ tubular afectat; 

 în satul Vârfureni: 30 gospodării izolate, 15 gospodării distruse şi necesitatea 

evacuării a 15 persoane. 

 Pe baza datelor rezultate din cercetarea locaţiilor în care s-au produs 

evenimentele, CLSU Pucheni a analizat situaţia şi a stabilit următoarele măsuri: 

deblocarea căilor de acces din zonele afectate; monitorizarea permanentă a zonelor 

afectate; evacuarea populaţiei afectate şi transportul acesteia la locaţiile stabilite prin 

planul de apărare specific; evacuarea bunurilor şi a animalelor la gospodăriile 

învecinate, neafectate; acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor sinistrate; 

asigurarea alimentelor şi a materialelor de strictă necesitate pentru sinistraţi; înfiinţarea 

unui punct de colectare şi amenajarea unui spaţiu în care se vor depozita bunurile donate 

pentru sinistraţi; asigurarea pazei bunurilor şi animalelor din gospodăriile afectate; 

iniţierea unui centru de informare publică, cu materiale privind riscurile generatoare ale 
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unor situaţii de urgenţă, măsuri de prevenire a acestora şi reguli de comportare în 

momentul producerii unor situaţii de urgenţă. 

 La exerciţiu au participat următoarele forţe şi mijloace:  

 - CLSU al comunei Pucheni; 

 - SVSU al comunei Pucheni; 

 - grupa operativă constituită la nivelul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa; 

 - un echipaj de intervenţie de la Garda Voineşti. 

 Obiectivele generale urmărite au fost: 

 - verificarea viabilităţii Planului de apărare în cazul producerii unor situaţii de 

urgenţă specifice provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren; 

 - perfecţionarea deprinderilor autorităţilor administraţiei publice locale de a 

organiza şi conduce acţiuni de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor 

dezastrelor, evacuarea populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă generate de 

dezastre; 

 - verificarea funcţionării mijloacelor tehnice de alarmare a populaţiei; 

 - antrenarea CLSU Pucheni pentru trecerea în timp scurt şi în mod organizat la 

aplicarea măsurilor de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale din zonele afectate; 

 - antrenarea populaţiei pentru cunoaşterea semnalelor de alarmare (“LA 

DEZASTRE”) şi a modului de comportare pe timpul acestora; 

 - verificarea gradului de pregătire a personalului participant şi stabilirea de sarcini 

concrete, la faţa locului, pentru toate categoriile de forţe, în vederea acţionării într-o 

concepţie unitară. 

 Exerciţiul desfăşurat şi-a atins scopurile propuse, reuşindu-se armonizarea 

acţiunilor tuturor forţelor participante, reţinerea de bune practici şi lecţii învăţate. 

 În urma evaluării calitative a exerciţiului s-a concluzionat că, în eventualitatea 

producerii unor alunecări de teren de proporţii, instituţiile care au, potrivit legii, 

competenţa de acţiune în domeniu, vor putea gestiona la un nivel optim situaţia creată. 
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