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INVITAŢIE DE PRESĂ - 17.10.2017
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa are
plăcerea de a vă invita joi - 19 octombrie a.c., începând cu ora 11:00, la exerciţiul de
cooperare şi conducere, cu forţe şi mijloace în teren, având ca temă “Testarea
viabilității Planului Roșu de intervenție al județului Dâmbovița în cazul unui accident
major pe căile de transport rutier și a modului de aplicare a Procedurii privind
managementul informaţiilor şi coordonarea resurselor în cazul intervenţiilor în zona
montană”.
Exerciţiul se va desfăşura după următorul scenariu:
Situaţia operativă specială nr. 1
În data de 19.10.2017, la ora 11:00, ISU „Basarab I” Dâmboviţa este anunţat prin
Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 despre faptul că, pe drumul DJ
714, pe raza localității Glod, comuna Moroeni, la aproximativ 2,5 km de intersecția DN
71 cu DJ 714, în direcția Sanatoriul TBC, s-a produs un accident rutier, în care un
microbuz de transport persoane a intrat în coliziune cu un autoturism, ambele
autovehicule părăsind carosabilul. Microbuzul s-a răsturnat pe o parte, iar autoturismul
a căzut într-o râpă. În microbuz se aflau conducătorul auto și 12 pasageri, care au suferit
răniri, o parte fiind încarcerați. În autoturism se aflau 2 persoane, care au rămas blocate
în habitaclu.
Situaţia operativă specială nr. 2
În data de 19.10.2017, la ora 12:30, un turist plecat de la cabana Bolboci spre
Șaua Strunga solicită ajutor de urgență deoarece a suferit o accidentare în timpul
parcurgerii unui traseu montan, împreună cu un însoțitor. Mai exact, însoțitorul a
alunecat pe o pantă abruptă mai bine de 30 metri, accidentându-se grav (dublă fractură
de membru inferior stâng), iar apelantul, în încercarea de a ajunge la colegul său, s-a
accidentat și el, suferind o fractură de mebru superior drept și multiple contuzii.
La finalul activităţii, la Postul de jandarmi montan Zănoaga, va avea loc o
conferinţă de presă cu reprezentanţii ISU „Basarab I” Dâmboviţa, I.J.J.”Mircea cel
Bătrân” Dâmboviţa şi Serviciului Public Salvamont Dâmboviţa, privind modul de
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desfăşurare al exerciţiului, obiective urmărite şi câteva concluzii rezultate în urma
desfăşurării exerciţiului.
Deplasarea reprezentanţilor mass-media în zona montană (locul desfăşurării
exerciţiului) va fi asigurată cu mijloace de transport puse la dispoziţie de Inspectoratul
de Jandarmi Județean Dâmboviţa şi va începe la ora 09:30.
Jurnaliştii se vor prezenta la sediul IJJ Dâmboviţa la ora 09:15.
Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la adresa de e-mail:
irp@isudb.ro sau la telefon: 0722743485.
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