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BULETIN INFORMATIV
EXERCIŢIU - accident rutier cu victime multiple pe autostrada A1, cu activarea
Planului Roşu de intervenţie.
Joi, 28 iunie a.c., începând cu ora 11:00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a desfăşurat un exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren
pentru „Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie pentru
gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de accident major pe căile de transport
rutier - autostrada A1 Bucureşti-Piteşti”.
OBIECTIVELE GENERALE ALE EXERCIŢIULUI:
 verificarea viabilității Planului Roșu;
 verificarea funcționării fluxului informațional-decizional;
 antrenamentul forţelor de intervenţie pentru realizarea reacției așteptate la
evenimente majore pe căile de transport rutier;
 realizarea unei bune cooperări pentru o acţiune intergrată şi eficientă a forţelor
participante.
 reținerea de bune practici.
SCENARIUL EXERCIŢIULUI:
Situaţia operativă specială nr.1
În data de 28.06.2018, la ora 11.00, la km.70 de pe autostrada A1 (la ieșirea de pe A1
către localitatea Petrești), s-a produs un accident rutier, în care au fost implicate un
microbuz pentru transport persoane și o autocisternă pentru transport lichide
combustibile, ambele autovehicule fiind ieșite în afara părții carosabile, ca urmare a
impactului.
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În microbuz se aflau conducătorul auto și peste 12 pasageri, care au suferit răniri, o
parte dintre aceștia fiind încarcerați. În autocisternă se aflau 2 persoane, una dintre
acestea fiind încarcerată.
Situaţia operativă specială nr.2
În data de 28.06.2018, la ora 12.00, în timp ce se verifica starea autocisternei, s-au
observat scurgeri de lichid combustibil în zona rezervorului de carburant.
A fost necesară stabilirea măsurilor pentru limitarea efectelor scurgerii de lichid
combustibil, precum și protejarea victimelor și a personalului de intervenție.
S-a identificat că autocisterna transporta benzină, în cantitate de aproximativ 5000 litri.
Au fost luate următoarele măsuri:
 declanșarea Planului Roșu de intervenție al jud. Dâmbovița și desfășurarea
acţiunilor prevăzute în acest plan;
 alertarea pentru intervenție a capabilităților necesare;
 relaționarea adecvată dintre structurile cu atribuții în gestionarea evenimentelor
apărute pe autostrăzi, având în vedere specificul traficului rutier și al
incidentelor ce pot apărea;
 gestionarea eficientă a evenimentului, având în vedere obiectivele cele mai
importante: salvarea persoanelor, înlăturarea rapidă a efectelor negative și
reluarea traficului rutier;
 realizarea unei cooperări eficiente între structurile participante;
FORŢE PARTICIPANTE LA EXERCIŢIU:
I.S.U. „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa:
 Personal de conducere, Grupa Operativă, cu 2 autoturisme muncă operativă - 11
persoane;
 Detașamentul de pompieri Găeşti: 1 APIC (autospecială de primă intervenție și
comandă), 1 ambulanţă SMURD, 1 autospecială descarcerare, 1 ASAS - 15
persoane;
 Garda de intervenţie Vişina: 1 ASAS (autospecială de lucru cu apă și spumă) - 4
persoane;
 Detașamentul de pompieri Târgoviște: 1 APIC, 1 ambulanţă SMURD, 1
autospecială descarcerare grea, 1 microbuz - 10 persoane;
 Detaşamentul de pompieri Titu: 1 APIC, 1 ambulanţă SMURD, 1 autospecială
descarcerare, 1 PMA (punct medical avansat) - 9 persoane;
 Garda de intervenţie Potlogi: 1 ambulanţă SMURD - 3 persoane;
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 Detașamentul Pucioasa: 1 ACI cu cort medical triere - 3 persoane.
Alte forţe:
 Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița;
 UPU – SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște;
 Serviciul de Ambulanță Județean;
 Biroul de Poliție Autostrada A1 București – Rm. Vâlcea;
 CNAIR – District A1 Ionești;
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa;
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa;
 Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa;
 Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dâmboviţa;
 Comitetul local pentru situații de urgență (CLSU) Petrești.
Concluzii: Avînd în vedere complexitatea situaţiei de urgenţă create, multitudinea de
structuru implicate şi numărul mare de evenimente conexe care trebuiau rezolvate,
considerăm că obiectivele exeerciţiului au fost îndeplinite, participanţii reuşind să-şi
exercite atribuţiile specifice domeniului de competenţă şi, totodată, să reţină bune
practici sau probleme immediate de rezolvat, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de
reacţie.
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