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BULETIN INFORMATIV 

EXERCIŢIU - Incendiu fond forestier și salvare persoane în zona montană Zănoaga 
- Baraj Bolboci, com. Moroeni, jud. Dâmbovița. 
 

Miercuri, 22 august a.c., începând cu ora 11:00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a desfăşurat un exerciţiu de cooperare şi conducere, 
cu forţe şi mijloace în teren, pentru „Gestionarea situaţiei de urgenţă generate de un 
incendiu la fondul forestier, în zona montană a județului Dâmbovița, concomitent cu 
Coordonarea acțiunilor desfășurate de structurile specializate în vederea salvării 
persoanelor aflate în situații de pericol în mediul montan”. 

OBIECTIVELE GENERALE ALE EXERCIŢIULUI: 

• verificarea viabilității planurilor și procedurilor specifice intervenției la fondul 
forestier; 

• managementul informațiilor și coordonarea resurselor în cazul acțiunilor de 
căutare-salvare în zona montană și în alte zone cu acces dificil; 

• verificarea funcționării fluxului informațional-decizional;  
• antrenamentul forţelor de intervenţie pentru realizarea reacției așteptate la 

evenimente majore; 
• 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 22.08.2018, ora 10.00, ISUJ Dâmboviţa este anunţat prin SNUAU 112 despre 
producerea unui incendiu la fondul forestier din zona montană a jud. Dâmbovița, mai 
exact, în zona Campingului Zănoaga, la sud de aceasta. 
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Din primele date rezultă că incendiul se manifestă la litiera și vegetația uscată dintr-o 
zonă de pădure, dar fără a se constata, deocamdată, extindere la coronament, pe o 
suprafață de peste 1000 m2, cu tendință de extindere spre vest, datorită curenților 
turbionari.. 

Situaţia operativă specială nr.2  

În data de 22.08.2018, ora 11.30 – timp operativ (ora 11.30 – timp astronomic/real), 
ISUJ Dâmboviţa este anunţat prin SNUAU 112 despre faptul că, datorită fumului dens 
din zona de manifestare a incendiului de fond forestier de la Zănoaga, un număr de 10 
persoane care se aflau pe un traseu turistic s-au rătăcit, iar două dintre acestea au 
alunecat într-o râpă, fiind accidentate. 

Persoanele sunt dezorientate, neputând expune cu exactitate în ce zonă se află, însă se 
cunoaște cu certitudine că o parte din acestea s-au despărțit de grupul principal, existând 
probabilitatea să se afle în zona de ardere.. 

Au fost luate următoarele măsuri: 
• alertarea pentru intervenție a capabilităților necesare, concentrarea în zona 

evenimentului a tuturor structurilor cu atribuții în gestionarea incendiului, 
stoparea extinderii incendiului, asigurarea fluxului informațional-decizional 
adecvat;  

• la sediul ISUJ DB se activează CJCCI, pentru gestionarea eficientă a 
informațiilor, realizarea analizei datelor operative și prezentarea președintelui 
CJSU și ISUJ propunerile privind gestionarea situației de urgență produse; 

• colaborarea strânsă cu structurile cu atribuții pe linia salvării din mediul ostil 
montan, în aplicarea Procedurii privind managementul informațiilor și 
coordonarea resurselor în cazul acțiunilor de căutare-salvare în zona montană și 
în alte zone cu acces dificil; 

FORŢE PARTICIPANTE LA EXERCIŢIU: 
I.S.U. „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa: 

• Personal de conducere, Grupa Operativă, cu 2 autoturisme muncă operativă - 14 
persoane; 

• Detașamentul de pompieri Pucioasa: 1 APIC (autospecială de primă intervenție și 
comandă), 1 ambulanţă SMURD, 1 autospecială descarcerare, 1 ASAS - 10 
persoane; 

• Detașamentul de pompieri Târgoviște (subunitate de sprijin): 1 APIC, 1 ACI - 6 
persoane. 

Alte forţe:  
• Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa; 
• Consiliul Județean Dâmbovița; 
• Direcția Silvică Dâmbovița; 
• Garda Forestieră Dâmbovița; 
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• Parcul Național Bucegi; 
• Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa; 
• Serviciul Salvamont Dâmbovița; 
• Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa; 
• Serviciul de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa; 
• Agenţia Pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa; 
• Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Dâmboviţa; 
• Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa;  
• Stația Meteorologică Târgoviște; 
• Primăria Comunei Moroeni; 
• Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dâmboviţa. 

Concluzii: Având în vedere complexitatea situaţiilor de urgenţă create, numărul 
structurilor implicate şi dificultatea terenului din zona de intervenție, considerăm că 
obiectivele exeerciţiului au fost îndeplinite. 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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