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BULETIN INFORMATIV nr.67 - 31.05.2017 - Exerciţiu de protecţie civilă
în oraşul TITU
În data de 30 mai 2017, cu începere de la ora 10:00, în oraşul TITU s-a desfăşurat
un exerciţiu de protecţie civilă ce a urmărit activitatea Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă (CLSU în cooperare cu structuri ale I.S.U. “Basarab I” Dâmboviţa, în
cazul producerii unui cutremur major. Exerciţiul a fost coordonat de ofiţeri specialişti
din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului
Dâmboviţa.
Conform scenariului exerciţiului, în urma producerii unui cutremur cu
magnitudinea de 6,5 grade pe scara Richter, au fost afectate persoane şi bunuri, după
cum urmează:
 avarierea clădirii Şcolii Gimnaziale “Pictor Nicolae Grigorescu” Titu;
o 5 elevi au rămas blocați în incinta școlii urmare a prăbușirii unor elemente
de construcție;
 avarierea gravă a blocului A2/A3 de pe strada Nouă din Titu, existând numeroase
victime, fiind necesară salvarea şi evacuarea a cca.50 persoane;
 avarierea unor clădiri de locuit din centrul oraşului, rezultând şi persoane rănite;
 infrastrucură rutieră afectată, îngreunând accesul forţelor de intervenţie în zonele
afectate de cutremur
La exerciţiu au participat următoarele forţe şi mijloace:
- CLSU al oraşului Titu;
- grupa operativă constituită la nivelul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa;
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- echipaje de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Titu.
- cadre ale I.P.J. Dâmboviţa;
- cadre ale I.J.J. Dâmboviţa.
Dintre obiectivele generale urmărite, enumerăm:
- antrenarea CLSU Titu pentru trecerea în timp scurt şi în mod organizat la
aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie în zonele afectate;
- verificarea funcţionării mijloacelor tehnice de alarmare a populaţiei;
- antrenarea populaţiei pentru cunoaşterea semnalelor de alarmare publică şi a
modului de comportare pe timpul situaţiilor de urgenţă.
În urma evaluării exerciţiului de protecţie civilă, s-a putut concluziona că, la
nivelul oraşului, C.L.S.U. a asigurat o primă reacţie eficientă, completată ulterior de cea
a I.S.U. “Basarab I “ Dâmboviţa prin forţele şi mijloacele angrenate, atat de conducere
şi coordonare, cât şi de intervenţie. S-au creat astfel, premisele unei acţiuni integrate,
prompte şi eficiente în cazul unor situaţii de urgenţă de amploare şi intensitate
deosebite, a tuturor factorilor implicaţi în răspuns.
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