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COMUNICAT DE PRESĂ
În data de 04.03.2020, începând cu ora 11.00, se va desfăşura un exerciţiu privind
acţiunile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău, Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă Râmnicu Sărat, operatorilor economici şi instituţiilor publice din
municipiul Râmnicu Sărat în scopul limitării şi înlăturării urmărilor produse de cutremur.
Exercițiul se va desfășura cu forțe și mijloace în teren, locația pentru desfășurarea
acțiunilor fiind municipiul Râmnicu Sărat, șoseaua Focșani (clădire dezafectată a unei
foste unități militare).
Vor fi puse în aplicare procedurile de lucru aferente situațiilor tactice, care implică:
 executarea recunoașterilor în zonele afectate în scopul stabilirii măsurilor de
protecție și intervenție;
 căutarea-salvarea persoanelor surprinse sau afectate de seism și acordarea primului
ajutor medical;
 asistență medicală de urgență;
 transportul răniților la structurile medicale pentru acordarea de asistență
specializată;
 identificarea clădirilor distruse/avariate;
 stingerea incendiilor;
 prevenirea producerii de pierderi complementare ca urmare a avarierii clădirilor,
instalațiilor de apă, gaz, electricitate;
 limitarea/înlăturarea urmărilor exploziilor și a avariilor grave survenite la rețelele de
asigurare cu energie și utilități;
 căutarea persoanelor dispărute.

1/2
Persoane de contact: slt. Prahoveanu Vasile, mobil 0751140762 , fix :0238/724092, fax 0238/713973,
e-mail: isubuzau@yahoo.com., web:www.isubuzau.

Scopul principal al exercițiului va fi verificarea viabilităţii de răspuns post seism
respectiv a planului de acţiune C.J.S.U. în cazul producerii unui seism cu impact major,
antrenarea structurilor de conducere şi răspuns cu atribuţii în managementul consecinţelor
în situaţia producerii unui seism major.
Fiind un exerciţiu complex, vor mai participa forţe şi mijloace din: Ministerul
Apărării Naționale, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Buzău, Inspectoratul Judeţean de
Politie Buzău, S.A.J-U.P.U Buzău, Crucea Roșie, Distrigaz Sud Reţele și S.D.E.E.
Sucursala Buzău.
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