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BULETIN INFORMATIV
EXERCIŢIU LA SPITALUL MUNICIPAL MORENI.
TEMA EXERCIŢIULUI
- Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie pe timpul situaţiilor
de urgenţă generate de cutremure.
SCENARIUL EXERCIŢIULUI
Situaţia operativă specială nr. 1
În data de 24.10.2018, la ora 19:00, ISU „Basarab I” Dâmboviţa este anunţat prin 112
despre faptul că, în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter produs
în zona Vrancea, în interiorul clădirii centralei termice din cadrul Spitalului Municipal
Moreni s-a produs o explozie urmată de incendiu, ca urmare a unei acumulări de gaze
rezultate în urma fisurării conductei de alimentare cu gaze a centralei termice, coroborat
cu producerea unei scântei la tabloul electric din încăpere.
În urma exploziei, clădirea centralei a fost afectată în proporţie de 60%, faţadele din
zona de Sud şi Est fiind distruse în totalitate. În interiorul clădirii avariate există o
persoană surprinsă sub dărâmături, cu arsuri de gradele 2 şi 3 la nivelul membrelor
superioare şi a feţei. Incendiul se manifestă generalizat, cu posibilitate de extindere la
faţada pavilionului central al spitalului.
Situaţia operativă specială nr. 2
În data de 24.10.2018, ora 19:30, în urma unei replici, o faţadă a clădirii Pavilionului
Central a Spitalului Municipal Moreni a fost în totalitate afectată. Mai multe persoane
spitalizate şi personal medical au fost surprinse în clădire (la etajele 1 şi 2), necesitând a
fi evacuate. Parterul clădirii nu era ocupat la ora producerii cutremurului.
Din informațiile furnizate de apelant, scara de pe latura de N-E a clădirii afectate nu mai
poate fi utilizată, iar scara de pe latura de Vest a fost afectată între etajele 1 și 2.
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Situaţia operativă specială nr. 3
În data de 24.10.2018, la ora 20:00, se constată că, în urma cutremurului, aparatul cu
raze X din dotarea spitalului a suferit o fisură la tubul radiogen, existând risc de
contaminare radiologică.
Pereţii încăperii în care este amplasat aparatul au fost avariaţi, acesta fiind energizat de
la grupul electrogen din dotarea spitalului.
CERINŢELE CONDUCERII EXERCIŢIULUI
 desfășurarea operațiunilor de căutare, salvare şi evacuare a persoanelor surprinse în
clădiri;
 primul ajutor calificat și asistența medicală acordată persoanelor rănite;
 stingerea incendiului de la camera centralei termice;
 înlăturarea pericolelor suplimentare;
 gestionarea corespunzătoare a urgenţei radiologice de către personal specializat;
 realizarea unei cooperări eficiente între structurile participante în scopul realizării
unei acțiuni ferme şi unitare a forțelor de intervenție implicate, pentru revenirea la
starea de normalitate.
OBIECTIVE GENERALE
 verificarea pregătirii și reacției personalului din obiectiv;
 verificarea funcționării fluxului informațional-decizional;
 antrenamentul forţelor de intervenţie pentru realizarea reacției așteptate la astfel de
evenimente majore;
 dezvoltarea deprinderilor de conducere și coordonare a intervenţiei;
 realizarea unei bune cooperări între forţele participante.
FORȚE ȘI MIJLOACE PARTICIPANTE
I.S.U. „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa:
 Personal de conducere, Grupa Operativă, alte persoane cu atribuţii pe linia de
activitate a obiectivului, cu 2 autoturisme muncă operativă - 10 persoane;
 Detașamentul de pompieri Moreni: 3 autospeciale de intervenţie (stingere şi
descarcerare), 2 ambulanţe SMURD, 1 autoturism muncă operativă - 22 persoane;
 Detașamentul de pompieri Târgoviște: 1 autospecială descarcerare grea, 1
autoplatformă, 1 ACI cu container, 1 microbuz - 8 persoane;
 Detaşamentul de pompieri Titu: 1 autospecială descarcerare, 1 remorcă cu punct
medical avansat, 1 ambulanţă SMURD - 5 persoane;
Alte forţe:
• Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița;
• Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa;
• UPU – din Spitalul Județean de Urgență Târgoviște;
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Serviciul de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa;
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Mun.Moreni;
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa;
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa;
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dâmboviţa;
Inspectoratul Judeţean în Construcții Dâmboviţa.

Concluzii:
La final, în urma bilanţului activităţii, s-a concluzionat că exerciţiul şi-a atins scopurile
propuse, întrucât complexitatea situaţiilor de urgenţă create, numărul structurilor
implicate şi condiţiile în care s-a desfăşurat exerciţiul (timp de noapte, temperaturi
scăzute, spaţiu de desfăşurare restrâns) impun o pregătire specifică şi o bună
cooperare atât cu autorităţile publice locale, cât şi cu celelalte structuri cu funcţie de
sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă. Participanţii au reuşit să-şi exercite
atribuţiile specifice domeniului de competenţă şi să reţină bune practici în vederea
îmbunătăţirii capacităţii de reacţie.
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