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BULETIN INFORMATIV
EXERCIŢIU PENTRU LIMITAREA ŞI ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR UNEI
EXPLOZII URMATĂ DE INCENDIU LA UN IMOBIL
Joi, 27.02.2014, începând cu ora 19.00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență
,,BANAT” al județului Timiș va desfășura un exercițiu cu forțe și mijloace la un imobil de
pe Calea Circumvalațiunii, nr. 2 din municipiul Timișoara. Exercițiul se desfășoară în
cadrul activităților organizate de Ziua Protecției Civile.

Conform scenariului, un locatar al imobilului situat în municipiul Timişoara, Calea
Circumvalațiunii nr. 2, etaj 1, ap. 5, a înlocuit butelia la aragaz, fără să verifice dacă sunt
scăpări de gaze. Reîntors acasă, locatarul nu a simțit miros de gaz și a aprins lumina, moment
în care a avut loc o puternică explozie urmată de incendiu. În urma deflagrației 5 persoane au
fost surprinse sub elementele de construcție ale imobilului și 2 persoane au fost încarcerate în
autoturismele parcate lângă imobil, ca urmare a prăbuşirii unor elemente de construcţii.
La acest exercițiu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş va
mobiliza peste 70 de subofițeri operativi și aproximativ 10 ofițeri și va avea la fața locului peste
15 autospeciale și ambulanțe. Alături de pompierii militari vor interveni și forţele cu care se
cooperează în astfel de situații de urgență:
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiș;
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş;
- Inspectoratul de Stat în Construcții;
- Crucea Roșie – Filiala Timișoara ;
- Formațiunea SALVO Timișoara.
Scopul şi obiectivele exerciţiului:
• Verificarea timpilor de răspuns ai subunităților de intervenție;
• Verificarea concepţiei de acţiune în cazul producerii unei explozii urmată de incendiu,
respectiv a modului de aplicare a procedurii în astfel de situaţii;
• Organizarea în teren a cooperării cu forţele participante la intervenţie;
• Verificarea subunităților de intervenție;
• Executarea întrunită a operaţiunilor de intervenţie;
• Organizarea funcţionării punctului de comandă mobil şi a sistemului de comunicaţii și
a autospecialei de intervenție la accidente colective și calamități;
• Verificarea capacităţii operaţionale a unităţii şi a gradului de funcţionare a tehnicii de
intervenție;
• Antrenarea forțelor proprii privind gestionarea unor astfel de dezastre.
Pentru personalul I.S.U. Timiș fiecare viață contează!

