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 BULETIN INFORMATIV - 16.03.2017 - Exerciţiu de înştiinţare, alarmare şi 

evacuare în comuna NUCET 

 În data de 15 martie 2017, cu începere de la ora 10:00, în comuna Nucet s-a 

desfăşurat un exerciţiu de alarmare publică ce a urmărit activitatea Comitetului Local 

pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU), a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

(SVSU) şi a populaţiei din comuna Nucet, în cooperare cu structuri ale M.A.I., în cazul 

producerii unui cutremur major. Exerciţiul a fost coordonat de 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: 

În satul Nucet: 

 avarierea clădirii Şcolii gimnaziale Nucet (în care îşi desfăşurau activitatea 

cca.100 elevi şi cadre didactice); 

 avarierea clădirii principale a Liceului Agricol Nucet (în care îşi desfăşurau 

activitatea cca.120 elevi şi cadre didactice), existând scăpări de gaze din cauza 

fisurării/ruperii conductei de alimentare cu gaze naturale.  

  - 2 persoane au fost rănite, din care una a fost transportată la spital; 

  - a fost necesară evacuarea întregii clădiri (cca.120 persoane). 

 30 locuinţe individuale afectate. 

În satul Cazaci: 

 a fost avariată clădirea Şcolii gimnaziale Cazaci (în care îşi desfăşurau activitatea 

cca.70 elevi şi cadre didactice); 

 7 locuinţe individuale afectate; 

 nu funcţionează reţeaua de telefonie fixă şi mobilă la nivelul întregii comune. 

 La exerciţiu au participat următoarele forţe şi mijloace:  

 - CLSU al comunei Nucet; 

 - SVSU al comunei Nucet; 

mailto:irp@isudb.ro
http://www.isudb.ro/
mailto:contact@isudb.ro


Pagina 2 / 2 
   

Șoseaua Găeşti nr.9, Târgovişte, Dâmboviţa, 130087 

Telefon: 0245/611212; 0245/611218, Fax: 0245/634020, Web: www.isudb.ro, E-mail: contact@isudb.ro 

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

 - un echipaj de intervenţie de la Detaşamentul Târgovişte. 

 Dintre obiectivele generale urmărite, enumerăm: 

 - antrenarea CLSU Nucet pentru trecerea în timp scurt şi în mod organizat la 

aplicarea măsurilor de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale din zonele afectate; 

 - verificarea funcţionării mijloacelor tehnice de alarmare a populaţiei; 

 - antrenarea populaţiei pentru cunoaşterea semnalelor de alarmare (“LA 

DEZASTRE”) şi a modului de comportare pe timpul acestora. 

 Evaluarea exerciţiului a evidenţiat atât părţile pozitive, cât şi unele neajunsuri, 

specialiştii din cadrul ISUJ Dâmboviţa acordând autorităţii publice locale asistenţa 

tehnică de specialitate, astfel încât, într-o situaţie reală, activitatea CLSU să fie cât mai 

coerentă şi eficientă.  

 S-a concluzionat că exerciţiul desfăşurat şi-a atins scopurile propuse, activitatea 

fiind una cu lecţii învăţate de către toate structurile participante. 
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