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 BULETIN INFORMATIV nr.40 - 04.04.2017  

Exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren  

la un depozit de produse petroliere din mun.Moreni 

  

 În data de 03 aprilie 2017, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al 

județului Dâmboviţa, în cooperare cu structurile ce au responsabilităţi în gestionarea 

situaţiilor de urgenţă, a desfăşurat, în mun.Moreni, un exerciţiu cu forţe şi mijloace în 

teren la un depozit de produse petroliere al unui important operator economic.  

 Tema exerciţiului: pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de 

intervenţie pe timpul situaţiilor de urgenţă generate de incendii la obiective care au ca 

obiect de activitate prelucrarea, separarea produsului de extracţie de la sondele 

arondate şi predarea către societatea transportatoare. 

 Scenariul exerciţiului: 

 - producerea unei explozii urmată de incendiu la un rezervor de ţiţei (cca.200 

tone), în urma unei descărcări electrice ce a lovit capacul rezervorului; 

 - existenţa unei persoane surprinsă de explozie, inconştientă, cu arsuri grave, care 

necesită evecuarea din locul în care se găseşte; 

 - pe timpul acţiunii de intervenţie s-a produs fisurarea mantalei rezervorului, 

ducând la revărsarea de ţiţei în cuva de retenţie a acestuia; 

 - în urma desprinderii capacului rezervorului, bucăţi din acesta au ajuns în 

grădinile proprietăţilor vecine, ducând la aprinderea vegetaţiei uscate, cu risc de 

propagare la locuinţele cetăţenilor şi la rezervoarele cu produse petroliere învevinate; 

 - din cauza fumului dens degajat, populaţia din zonă trebuie evacuată (pe o raza 

de cca.500m) 

 Forţe şi mijloace participante la exerciţiu:  

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

 - 3 echipaje de intervenţie de la Detaşamentul de Pompieri Moreni; 

 - 1 echipaj de intervenţie de la Detaşamentul de Pompieri Târgovişte; 

 - 1 echipaj de intervenţie de la Detaşamentul de Pompieri Pucioasa; 
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- echipa de intervenţie a obiectivului (Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă 

al operatorului economic); 

- 2 echipaje de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa; 

- 1 echipaj de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa 

- 1 ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa. 

 Dintre obiectivele generale urmărite, enumerăm: 

 - dezvoltarea deprinderilor de conducere a intervenţiilor şi de elaborare a 

deciziilor de acţiune; 

 - verificarea modului de cooperare între forţele participante; 

 - verificarea şi evaluarea realizării fluxului informaţional - decizional; 

 - antrenarea efectivelor în realizarea unei intervenţii operative; 

 - cunoaşterea obiectivului. 

 La final, în urma bilanţului activităţii, s-a concluzionat că exerciţiul desfăşurat şi-

a atins scopurile propuse, astfel de antrenamente comune fiind binevenite, întrucât 

complexitatea acestor tipuri de evenimente impune o pregătire specifică şi o bună 

cooperare atât cu serviciul privat pentru situaţii de urgenţă al obiectivului afectat, cât şi 

cu celelalte structuri cu funcţie de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă.  
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