
MĂSURI DE PREVENIRE PE TIPURILE DE RISCURI CUPRINSE ÎN PAAR 

   A. Reguli de pregătire antiseismică, protecţie, comportare şi acţiune a populaţiei în caz de cutremur  
    a) Cunoasterea informatiilor  despre clădirile şi spaţiile în care locuim sau lucrăm, privind: 
    - evenimentele seismice precedente şi acţiunile lor asupra clădirii 
    - aplicarea măsurilor şi acţiunilor de evitare a distrugerilor parţiale sau totale asupra clădirilor în cazul declanşării unui 
cutremur puternic şi anume pentru: 
        - executarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente pentru a menţine caracteristicile de rezistenţă pe întreaga 
durată de exploatare/serviciu a clădirii; 
        - conştientizarea riscurilor la care s-ar expune dacă ar efectua modificări la clădire fără un aviz privind proiectul 
intervenţiei şi autorizaţiile legale din partea unui expert; toate modificările efectuate se înscriu în cartea tehnică a construcţiei; 
        - efectuarea unei expertize tehnice asupra clădirii, de către un expert autorizat sau de către un institut specializat conform 
prevederilor legale; 
        - executarea lucrărilor de consolidare, refacere şi reparaţii atât la clădire cât şi la instalaţiile aferente clădirii: apă, gaze, 
încălzire, electricitate, canalizare etc. numai pe baza raportului de expertiză şi a proiectelor autorizate; 
    - respectarea unor principii simple şi sigure pentru execuţia de clădiri rezistente în localităţi rurale, respectiv a cerinţelor 
legale privind calitatea construcţiilor în zone urbane, precum şi luarea măsurilor privind reabilitarea clădirilor în conformitate 
cu normele actuale; 
    - interzicerea intervenţiei asupra structurii clădirii - ex. lărgirea unor camere, mutarea pereţilor, practicarea de goluri, 
supraetajarea, săparea de pivniţe sau garaje etc. -, fără a avea un proiect întocmit de un specialist atestat pentru astfel de lucrări 
şi toate autorizaţiile necesare, deoarece altfel, se pot declanşa, cu sau fără seisme, procese de degradare rapidă sau chiar bruscă 
a clădirii, care pot periclita viaţa; 
    - întocmirea proiectelor de consolidare şi execuţia acestora precum şi recepţia lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare şi ale regulamentelor în vigoare; 
    - cunoaşterea de către asociaţiile de proprietari/locatari ale clădirilor multietajate - tip bloc -, a modului în care firmele cu 
sediul în apartamente respectă măsurile de protecţie antiseismică, precum şi pe cele de prevenire a unor incendii, explozii, 
deversări de materiale combustibile, toxice şi chimice. În aceste spaţii se interzice depozitarea de materiale pe planşee, peste 
sarcina pentru care au fost proiectate. Dacă firma este în locuinţa personală cu 1 - 2 niveluri, se vor aplica toate măsurile de 
protecţie pentru a nu afecta clădirile învecinate în cazul producerii unui cutremur, alunecare de teren, prin declanşarea de 
explozii, incendii etc.; 
    - interzicerea depozitării de materiale combustibile, explozive, substanţe toxice etc. în clădiri de locuit; amplasarea şi fixarea 
obiectelor grele se va face după consultarea unui specialist; 
    - fixarea antenelor de satelit de elementele structurale ale clădirii pentru ca în cazul unui cutremur să se evite căderea lor şi 
producerea de accidente; 
    - cunoaşterea măsurilor necesare prevenirii şi stingerii incendiilor şi aplicarea lor de către proprietarii, administratorii, 
locatarii din clădirile de tip bloc; 
    - cunoaşterea planului subsolului clădirii tip bloc şi a reţelelor de conducte din subsolul clădirii, precum şi cunoaşterea 
locurilor de amplasare a robineţilor şi vanelor de închidere a diferitelor utilităţi pe diferite ramificaţii; 
    - cunoaşterea şi verificarea periodică a tavanelor, podului, acoperişului, balcoanelor, cornişelor, calcanelor, coşurilor, terasei 
şi învelitorii blocului/casei, astfel ca în cazul unui cutremur să se evite căderea cărămizilor, placajelor, tencuielilor, 
ornamentelor, ţiglelor, olanelor, jardinierelor, în zona intrărilor, aleilor înconjurătoare, străzilor sau la vecini. Se va proceda 
similar la elementele ce ar putea să cadă dinspre clădirea învecinată, inclusiv pentru îmbinarea cu blocul alăturat sau gardurile 
de zid ale vecinilor; 
    - consultarea unui expert autorizat la cumpărarea sau închirierea unei locuinţe sau sediu de firmă, asupra evaluării rezistenţei 
antiseismice conform normativelor tehnice în vigoare, în vederea evitării expunerii la un potenţial risc. 
    b)  Măsuri de pregătire a locului de muncă sau locuinţei pentru prevenirea distrugerilor provocate de efectele unui seism: 
    - evitarea aglomerării spaţiilor de la locul de muncă sau din locuinţă cu piese de mobilier sau aparatură instabile la seism şi 
amplasate în vecinătatea locurilor în care se aglomerează de obicei familia, sau în spaţiul de lucru; 
    - asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse şi înalte, între ele şi prin prindere de un perete, grindă solidă în 
locurile unde se aglomerează de obicei persoane la locul de muncă sau în familie; 
    - amplasarea echipamentelor tehnice şi aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile - de exemplu: copiatoare, 
calculatoare mari, maşini de spălat, frigidere etc. -, astfel încât să nu se afle în vecinătatea ieşirilor din încăperi sau apartament 
spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul în cazul unui seism; 
    - fixarea aparatelor în aşa fel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de cutremur; 
    - amplasarea obiectelor fragile şi valoroase într-un loc mai jos şi sigur; 
    - amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili în dulapuri în care să nu se poată răsturna, în încăperi în care nu se locuieşte 
şi nu există pericolul de contaminare şi de incendiu; 
    - asigurarea uşilor dulapurilor cu închizători eficiente la oscilaţii, astfel încât deplasarea veselei depozitate să nu producă 
accidente; 
    - procurarea în locuinţă a cel puţin unui extinctor şi amplasarea acestuia într-un loc cunoscut şi accesibil în orice moment, 
lângă sursele potenţiale de incendiu; învăţaţi utilizarea acestuia; 
    - reţinerea locului de amplasare a comutatoarelor, siguranţelor, robinetelor generale şi locale pentru apă, gaze şi electricitate 
şi a modului lor de manevrare, astfel încât, la nevoie, după seism, să puteţi lua măsurile minime de intervenţie de urgenţă - 
închidere/deschidere; 
    - păstrarea la îndemână o unei truse de scule adecvate. 



    Dacă locuiţi într-o clădire multifamilială tip bloc, informaţi-vă personal sau prin administraţia asociaţiei despre îndeplinirea 
obligaţiilor legale privind: 
    - evaluarea rezistenţei antiseismice actuale a structurii clădirii; 
    - reparaţiile şi consolidările necesare; 
    - proiectarea şi executarea lucrărilor necesare; 
    - asigurarea pentru daune seismice, forme şi taxe necesare. 
    Reţineţi în memoria dvs. particularităţile localităţii, cartierului şi împrejurimile locuinţei dvs., ale drumului pe care vă 
deplasaţi zilnic la serviciu, şcoală sau cumpărături, având în vedere eventualele pericole descrise mai jos: 
    - căderea unor elemente de construcţie nestructurale: tencuielii, cărămizi etc.; 
    - spargerea şi căderea unor geamuri, în special la clădirile înalte; 
    - căderea unor obiecte, mobilier etc.; 
    - căderea unor stâlpi şi linii electrice; 
    - incendii rezultând din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, răsturnarea unor instalaţii de încălzire etc.; 
    - alunecări de teren, avalanşe în zona muntoasă, lichefierea unor terenuri nisipoase. 
    Obişnuiţi-vă să vă protejaţi şi când vă aflaţi într-o altă situaţie: în concediu, în delegaţie, la spectacole, în vizită etc. 
    Discutaţi cu toţi membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce aţi face fiecare în caz de cutremur şi faceţi periodic 
repetiţii. 
    c) Reguli de comportare raţională, individuale şi de grup: loc de muncă, familie, pe stradă, în timpul producerii seismului 
    1. Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, liniştiţi-i şi pe ceilalţi, protejaţi copiii, bătrânii şi femeile. Nu vă speriaţi de 
zgomotele din jur. 
    2. Preveniţi tendinţele de a părăsi camera sau locuinţa, deoarece faza seismică iniţială are o durată redusă, astfel încât tocmai 
faza puternică a mişcării seismice vă poate surprinde pe scări, holuri, paliere, în aglomeraţie şi panică, conducând la accidente 
grave, nedorite. 
    Atenţie! 
    Scările sunt elemente de construcţii foarte sensibile la deplasările diferenţiate ale etajelor şi, chiar dacă ar rezista, deplasarea 
persoanelor pe scări sub efectul oscilaţiei seismice este extrem de periculoasă. Chiar dacă ieşirea de la etajele inferioare sau 
dintr-o locuinţă parter ar fi în principiu posibilă şi fezabilă în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară sunt multe alte 
riscuri: calcane şi coşuri de fum, parapete, ornamente, vitralii etc. 
    3. Rămâneţi în încăpere sau locuinţă, departe de ferestre care se pot sparge şi vă pot accidenta, protejaţi-vă sub o grindă, toc 
de uşă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse, 
lămpi, tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilităţi vă puteţi proteja stând la podea lângă un perete solid, pe 
genunchi şi coate, cu faţa în jos iar cu palmele împreunate vă veţi proteja capul, ceafa, iar cu antebraţele pe lateral capul. 
Această recomandare implică o cunoaştere prealabilă a acelor elemente de construcţie rezistente, prin consultarea unui 
specialist atestat. 
    4. Dacă este posibil, închideţi sursele de foc cât puteţi mai repede iar dacă a luat foc ceva interveniţi imediat după ce a trecut 
şocul puternic. 
    5. Nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe fereastră, nu alergaţi pe scări, nu utilizaţi liftul, evitaţi aglomeraţia, îmbulzeala, iar dacă este 
posibil deschideţi uşa locuinţei spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea evacuării după terminarea mişcării 
seismice. 
    6. Nu alergaţi în stradă. 
    7. Dacă vă aflaţi în afara unei clădiri, deplasaţi-vă cât mai departe de clădire, feriţi-vă de tencuieli, cărămizi, coşuri, 
parapete, cornişe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuşi în stradă. Nu fugiţi pe stradă, deplasaţi-vă calm spre un loc 
deschis şi sigur. 
    8. Acordaţi prim ajutor persoanelor rănite. 
    9. În cazul în care sunteţi surprinşi de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier răsturnate, căutaţi să vă protejaţi capul 
şi membrele sau să vă asiguraţi supravieţuirea; ulterior veţi căuta să alarmaţi prin diferite metode vecinii cât şi echipele de 
salvare-intervenţie de prezenţa dvs. 
    d) Reguli de comportare după producerea unui cutremur: 
    1. Nu părăsiţi imediat spaţiul, camera, apartamentul, clădirea în care v-a surprins seismul. Acordaţi mai întâi primul ajutor 
celor afectaţi de seism. Calmaţi persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii de vârstă mai fragedă. 
    2. Ajutaţi pe cei răniţi sau prinşi sub mobilier, obiecte sau elemente uşoare de construcţii, să se degajeze. Nu mişcaţi răniţii 
grav - dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniţi suplimentar din alte cauze - până la acordarea unui ajutor sanitar-medical 
calificat. 
    3. Îngrijiţi-vă de siguranţa copiilor, bolnavilor, bătrânilor, asigurându-le îmbrăcăminte şi încălţăminte corespunzătoare 
sezonului în care s-a declanşat seismul, în vederea unei eventuale evacuări din locuinţă sau clădire pentru o perioadă anume, de 
la câteva ore la câteva zile. 
    4. Nu utilizaţi telefonul decât pentru apeluri la salvare, pompieri sau de către organismul cu însărcinări oficiale în privinţa 
intervenţiei post-dezastru, în cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice. 
    5. Dacă s-a declanşat un incendiu, căutaţi să-l stingeţi prin forţe proprii. 
    6. Verificaţi preliminar starea instalaţiilor electrice, gaze, apă, canal, verificaţi vizual starea construcţiei în interior. În cazul 
constatării de avarii, închideţi alimentarea locală sau generală şi anunţaţi unitatea pentru intervenţie. Nu folosiţi foc deschis. 
    7. Părăsiţi cu calm clădirea, fără a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificaţi mai întâi scara şi drumul spre ieşire spre a nu vă 
expune la pericole. 
    8. Pentru orice eventualitate, preveniţi rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi etc. la ieşirea din clădire 
utilizând o cască de protecţie sau în lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector: geantă, ghiozdan, cărţi groase etc. 



    9. Dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, acţionaţi fără panică pentru deblocare. Dacă nu reuşiţi, iar acestea au vitralii, procedaţi 
cu calm la spargerea geamului şi curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază etc. Dacă se constată că în 
ascensor sunt persoane blocate, liniştiţi-le, mai întâi, după care solicitaţi concursul persoanelor autorizate. 
    10. Evitaţi clădirile grav avariate, cu excepţia unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri ce trebuie întreprinse cu un minimum 
de măsuri de securitate şi fără riscuri inutile. Evitaţi să fiţi confundat cu răufăcătorii pătrunşi în astfel de clădiri, nu aglomeraţi 
fără rost zonele calamitate. 
    11. Ajutaţi echipele de intervenţie pentru ajutor sau salvare. 
    12. Ascultaţi numai anunţurile posturilor de radioteleviziune naţionale şi recomandările de acţiune imediată ale organelor în 
drept. 
    13. Fiţi pregătiţi psihic şi fizic pentru eventualitatea unor şocuri ulterioare primei mişcări seismice - aşa numitele replici -, 
fără a intra în panică. Nu daţi crezare zvonurilor care apar frecvent imediat după seisme, chiar dacă aparent sunt vehiculate de 
aşa-zişi specialişti! 
    14. La evacuare daţi prioritate celor răniţi sau copiilor, bătrânilor, femeilor şi ascultaţi întocmai recomandările salvatorilor. 
    15. Experienţa cutremurelor precedente a dovedit că este util să aveţi cunoştinţe necesare supravieţuirii până la intervenţia 
echipelor de salvare în cazul unei situaţii extreme în care, de exemplu, aţi fi surprinşi sub nişte dărâmături, mobilier răsturnat 
sau într-o cameră, incintă, ascensor etc. blocată, prin înţepenirea uşilor sau din alte cauze. 
    16. În primul rând trebuie să fiţi calmi, să îi liniştiţi pe cei şocaţi, să nu permiteţi reacţii de panică, să acordaţi primul-ajutor 
celor răniţi iar dacă dumneavoastră sau altă persoană din grup are posibilitatea de mişcare să faceţi un mic plan de salvare. 
Deblocarea căii de acces se poate încerca numai dacă prin aceasta nu se înrăutăţeşte situaţia - de exemplu prin mişcarea 
dărâmăturilor sau a mobilierului. 
    O variantă clasică de comunicare cu cei din afară, este să bateţi la intervale regulate cu un obiect tare în conducte învecinate 
sau în pereţii incintei, iar dacă aţi stabilit contactul verbal, furnizaţi informaţiile cerute şi cereţi primul ajutor necesar. 
Inspectoratul judeţean/local pentru Situaţii de Urgenţă va concentra personal specializat şi aparate de ascultare ca să identifice 
locurile cu persoane blocate. 
    Nu vă preocupaţi de durata timpului scurs până la salvare, deoarece în astfel de condiţii, deşi timpul pare nesfârşit, corpul 
uman îşi mobilizează resurse nebănuite pentru a trece peste o perioadă critică. În acest mod se explică durate extreme de 
rezistenţă de sute de ore în condiţii de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile, înregistrate în ţara noastră în 1977 şi 
în mod similar în întreaga lume. 
    e) Măsuri de verificare a stării clădirii, locuinţei: 
    - Daţi concursul dvs. organizaţiilor de intervenţie post-seismică pentru analiza stării construcţiilor, precum şi pentru celelalte 
activităţi întreprinse de organele în drept. 
    - Verificaţi mai întâi afară şi apoi cu precauţii şi în interior starea locuinţei, a clădirii pentru a vedea avariile. După primele 
observaţii proprii, este bine să vă adresaţi unui specialist-expert autorizat în construcţii pe care îl cunoaşteţi din timp, sau cu 
care aveţi o înţelegere sau un contract pentru astfel de situaţii - în cazul instituţiilor sau firmelor. 
    Dacă starea structurii construcţiei prezintă avarii evidente iar echipele autorizate nu au sosit încă, solicitaţi instituţiilor 
abilitate evaluarea de către specialişti a stării post-seismice a structurii clădirii şi aveţi în vedere continuarea ulterioară a 
operaţiunilor de proiectare şi execuţie a reparaţiilor şi consolidărilor, cu concursul asociaţiei de proprietari sau locatari. 
    - În cazul în care clădirea în care locuiţi este într-o stare de avariere a structurii evaluată de specialiştii abilitaţi legal ca fiind 
grav afectată de cutremur, va trebui să respectaţi dispoziţiile legale şi să vă adaptaţi la condiţiile de sinistrat. În acest sens 
organele administraţiei publice locale vor lua măsurile de relocare. 
    - Dacă aţi contractat o asigurare la o societate de profil, informaţi-vă cum trebuie să procedaţi pentru înregistrarea în termen 
legal a daunelor complete produse de cutremur, în vederea solicitării despăgubirilor. 
    f) Măsuri de revenire în normal a activităţii umane din zona afectată de cutremur 
    După producerea unui cutremur cu urmări deosebite, autorităţile publice locale împreună cu organismele abilitate vor lua 
măsurile necesare revenirii la normal a activităţilor umane din zona sinistrată sau calamitată. 
    Autorităţile publice locale vor întocmi pe baza investigaţiilor şi a expertizelor tehnice listele de priorităţi ale clădirilor 
afectate pentru execuţia intervenţiilor/consolidărilor şi reabilitării construcţiilor de locuit. 
    În acest sens investitorii, proprietarii şi/sau administratorii clădirilor de locuit vor participa la îndeplinirea măsurilor de 
investigare a clădirilor de locuit pentru a cunoaşte situaţia acestora după dezastru, vor solicita efectuarea de expertize tehnice 
asupra clădirilor afectate, şi elaborarea de proiecte de intervenţie/consolidare la clădirile avariate de cutremur, conform 
legislaţiei în vigoare. 
    B. Reguli de protectie si de comportare în cazul alunecărilor de teren 
    Alunecările de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu după precipitaţii intense, în zone predispuse la 
aceste fenomene şi au evoluţie progresivă, astfel încât desfăşurarea lor se realizează într-un anumit interval de timp suficient 
pentru realizarea unor măsuri de protecţie. Atunci când începerea alunecării de teren poate fi semnalată, autorităţile publice 
locale împreună cu Comitetul local informează instituţiile şi populaţia din zona respectivă asupra pericolului creat şi acţiunilor 
de alarmare când alunecarea de pământ este iminentă, o dată cu urmărirea evoluţiei fenomenelor în zonă. 
    Informarea şi alarmarea asupra alunecării de teren se realizează de către autorităţile publice locale şi de comitetul local şi 
judeţean cu mijloacele specifice acestor tipuri de acţiuni. La recepţionarea informării sau a unor semnale despre începerea 
alunecării terenului, în zona care ar putea fi afectată se vor lua următoarele măsuri: 
    - Pregătirea evacuării persoanelor, instituţiilor şi bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregătite anticipat. 
    - Deconectarea, de către reprezentaţii autorizaţi - în caz de necesitate - a clădirilor de la sistemul de alimentare cu energie 
electrică, gaze, apă, încălzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte negative. 



    - Sprijinirea formaţiilor de intervenţie ale comitetului local sau judeţean în acţiunile de oprire, diminuare sau de deviere a 
alunecării de teren cu scopul de protejare a persoanelor şi construcţiilor, pentru micşorarea efectelor distructive ale alunecării 
de teren. 
    - Desfăşurarea acţiunilor sub conducerea comitetului local sau judeţean; vor fi luate în considerare numai sursele oficiale 
locale şi recomandările organelor în drept, evitându-se informaţiile bazate pe zvonuri. 
    La recepţionarea semnalului de alarmare în cazul alunecărilor de teren, care înseamnă că pericolul alunecării de teren nu 
poate fi evitat, se vor lua următoarele măsuri: 
    - Evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de evacuare, fără a lua lucruri inutile şi 
păstrând calmul. 
    - Respectarea regulilor de convieţuire în locurile sigure în care Comitetul judeţean/local, împreună cu autorităţile locale cât 
şi Societatea de Cruce Roşie vor lua măsurile necesare adăpostirii şi desfăşurării vieţii. 
    După stabilizarea alunecării de teren organele abilitate vor face o analiză a avariilor şi distrugerilor provocate la construcţii 
şi bunuri. În funcţie de avarii se vor lua măsuri de începere a lucrărilor de reparaţii şi consolidări iar în cazurile de distrugeri se 
vor lua măsuri de construire de noi clădiri pe alte amplasamente, autorizate. După caz se vor face demersurile necesare pentru 
obţinerea despăgubirilor prin sistemul de asigurări pentru pagubele produse de către alunecările de teren. 
  C. Regulile de protectie si de comportare în caz de inundaţii. 

� învaţă semnalele de alarmare transmise prin sistemul public; 
� ascultă informaţiile oficiale şi buletinele meteorologice; 
� semnalează autorităţilor locale inundaţiile, alunecările de teren şi accidentele majore; 
� păstrează la îndemână un stoc de provizii pentru câteva zile; 
� la evacuare, ia cu tine alimente pentru a le folosi pe drum. 

Prevenirea aparitiei inundatiilor sau diminuarea-eliminarea actiunilor distructive se pot asigura prin:  
- Realizarea unor lucrari destinate sa retina si sa intarzie scurgerea apelor de pe versanti, din afluentii mai mici ai bazinelor 

sau de torente care s-ar forma ca urmare a unor ploi abundente sau prin topirea zapezilor etc. Aceste lucrari pot fi actiuni 
de impadurire sau reimpadurire a versantilor, crearea unor tipuri de invelisuri care sa favorizeze infiltratia si sa reduca 
scurgerea apelor de pe versanti, construirea unor baraje de retinere pe fundul vailor;  

- Modificarea cursului inferior al raurilor prin construirea unor diguri si canale, precum si prin realizarea unor bazine 
temporare pe unele portiuni de lunca pentru a retine apa revarsata;  

- Zonele luncilor inundabile in vederea stabilirii zonelor de interdictie in care se interzice orice constructie in zona 
canalului de inundatie, a zonelor de restrictie in care sunt admise unele constructii si a zonelor de avertizare situate in 
afara nivelului inundatiei de proiectare;  

- Aplicarea unor masuri de proiectare care permit cladirilor si altor constructii civile ori industriale sa reziste la cresterea 
nivelului apelor si la viteza de deplasare a acestora.  

     Operaţiuni care se întreprind  în caz de viitură: 
Dacă eşti în aproprierea apei, înainte de viitură vei simţi un curent de aer neobişnuit. Încearcă să ajungi pe un loc cât mai 
ridicat, pentru evitarea pe cât posibil a impactului cu viitura. Nu fugi prin apă şi nu înota, pentru că riscul de hipotermie creşte 
prin udarea completă a corpului. Dacă ai rămas izolat cu un grup, poziţia optimă de aşteptare este în doi, aşezaţi şi grupaţi spate 
în spate pentru a reduce pierderile de căldură. Economiseşte lumina şi hrana şi pune repere pentru a urmări evoluţia nivelului 
apelor. Nu uita că cei prinşi de viitură în locuri izolate nu au murit niciodată de frig sau de foame, ci întotdeauna pentru că au 
încercat să înfrunte apele furioase. Singura salvare în acest caz este echipa de salvare care vine după retragerea apelor. 
     Acţiuni după producerea dezastrului: 

� Respectă îndrumările şi comunicările organelor de protecţie civilă; 
� Intră cu extremă precauţie în interiorul clădirilor avariate sau slăbite; 
� Nu intra cu torţe sau lumânări în clădirile inundate; 
� Nu atinge firele electrice căzute sau rupte; 
� Dacă simţi miros de gaze deschide toate ferestrele şi uşile, închide robinetul principal de gaze şi părăseşte casa 

imediat; 
� Dacă aparatele electrice sunt ude, întrerupe sursa principală de curent, usucă-le şi în final refoloseşte-le; 
� Dacă eşti sfătuit să evacuezi, fă-o prompt; 
� Verifică rezervele de apă şi de hrană înainte de a le folosi; 
� Nu consuma alimente care au luat contact cu apa de inundaţie; 
� Nu împiedica acţiunile de intervenţie; 
� Anunţă rudele că eşti în siguranţă, altfel autorităţile pot pierde timp căutându-te; 
� Nu transmite zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube şi stricăciuni. 

D. Măsurile de prevenirea incendiilor în spaţii rezidenţiale/gospodării cetăţeneşti. 
       În vederea prevenirii incendiilor în apartamentele din spaţiile unifamiliale/multifamiliale şi gospodăriile cetăţeneşti se iau 
următoarele măsuri minime: 

• folosirea focului deschis, inclusiv la lucrările de igienizare este permisă numai sub supraveghere 
permanentă, cu respectarea regulilor specifice de prevenire a incendiilor. 

• se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de 
incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri, …) şi explozie (în apropierea buteliilor de 
aragaz, instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitaţi produse petroliere), cât şi la executarea 
lucrărilor agricole (în lanuri de cereale, pajişti…), în păduri şi în apropierea acestora.se interzice folosirea 
flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei.  



• se interzice utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor şi întrerupătoarelor cu defecţiuni sau 
improvizaţii. 

• se evită suprasolicitarea reţelei electrice prin conectarea mai multor aparate la prize multiple. 
• se interzice înlocuirea siguranţelor electrice cu cuie, monezi, sârme, etc. 
• sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz, etc) se păstrează în locuri în care copiii nu au 

acces. 
• se interzice lăsarea copiilor nesupravegheaţi precum şi închiderea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite, 

radiatoare şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune.  
• se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu garnituri deteriorate 

ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete. 
• se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune 

sau a furtunului; verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun. 
• se interzice aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea 

directă a razelor solare. 
• se interzice încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată. 
• se interzice trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii 

improvizate. 
• se interzice depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile 

(butelii, bidoane cu produse petroliere, etc.) în podurile clădirilor. 
• se interzice folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş sau 

neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a uşiţelor de curăţare. 
• se interzice folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub 

şoproane sau lângă materiale combustibile 
• afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează 

independent de celelalte construcţii din gospodărie. 
E. Acţiuni care se întreprind  în zonă contaminată radioactiv pentru a reduce contaminarea: 

� locuitorii vor sta în casă cu uşile şi geamurile închise 
� traficul în zonă va fi supus restricţiilor  
� şcolile şi activităţile economice în zonă vor fi suspendate 
� accesul în spitale va fi interzis 
� dacă aţi fost surprins de norul radioactiv în exterior faceţi un duş pentru îndepărtarea particulelor de praf 

radioactiv 
� nu consumaţi hrana şi lichidele care pot fi contaminate radioactiv 
� pastilele de iodură de potasiu vor fi folosite pentru protejarea glandei tiroide împotriva iodului radioactiv 
� zona afectată poate fi evacuată.  

F. Acţiuni care se întreprind  în momentul în care s-a produs un accident chimic. 
Dacă a rămas suficient timp la dispoziţie: 

� Luaţi lucrurile lăsate afară (jucării, rufe etc) şi animalele de companie în casă; 
� Alarmaţi vecinii, fiţi sigur că persoanele care au nevoie de ajutor şi copiii sunt în siguranţă; 
� Închideţi serele; 
� Închideţi animalele în grajduri; 
� Căutaţi un adăpost în casa dumneavoastră sau într-un alt loc corespunzător; 
� Folosiţi o încăpere din imobil situată cât mai sus, pe faţa opusă pericolului; 
� Porniţi radiourile şi televizoarele; 
� Închideţi toate ventilatoarele şi sistemele de aer condiţionat; 
� Puneţi jaluzelele şi obloanele (împotriva focului şi obiectelor proiectate); 
� Evitaţi curenţii de aer, verificaţi deschiderile hornurilor şi ale sistemelor de ventilaţie care lasă să pătrundă aerul 

extern; 
� Etanşaţi ferestrele şi uşile cu bandă adezivă; 
� Căutaţi o cameră pentru adăpost în interiorul clădirii, care să aibă pereţii cât mai groşi (să asigure protecţie 

împotriva exploziei şi obiectelor aruncate); 
� Nu sunaţi la numerele de urgenţă pentru a obţine informaţii; 
� Nu daţi telefoane fără rost; 
� Deconectaţi curentul electric. 

G. Obligaţiile cetăţenilor pentru prevenirea accidentelor în cazul descoperirii de muniţii neexplodate. 
a) să anunţe de urgenţă organele de poliţie, autorităţile administraţiei publice locale sau inspectoratul general ( judeţean) 

pentru situaţii de urgenţă despre descoperirea de muniţii neexplodate ;  
b) să nu mişte de pe loc muniţiile descoperite neexplodate ; 
c) să  nu introducă în clădiri, încăperi sau locuinţe  muniţii descoperite neexplodate ; 
d) să nu desfacă sau să predea la agenţii economici specializaţi muniţii neexplodate pentru valorificarea ca deşeuri 

metalice ; 
e) să nu folosească muniţiile descoperite pentru improvizarea diferitelor scule sau ornamente;  
f) să nu lovească, să taie sau să demonteze muniţiile neexplodate ; 
g) să nu aprindă focul deschis în apropierea muniţiilor descoperite neexplodate sau să le introducă în foc; 



h) să nu se joace cu muniţii descoperite neexplodate . 
i) să respecte regulile şi măsurile stabilite pentru zonele cu risc la descoperirea de muniţii neexplodate. 

H.Masurile de protectie in caz de inzapeziri.  
      Inzapezirile, de regula au caracter aparte privind masurile de protectie, in sensul ca acest gen de calamitati cu rare exceptii, 
se formeaza intr-un timp mai indelungat si exista posibilitatea de a lua unele masuri, astfel incat mare parte din efectele 
acestora sa fie reduse. In aceste imprejurari se recomanda tuturor cetatenilor aflati in zona sa se informeze permanent asupra 
conditiilor meteorologice si sa ramana in locinte, asigurandu-se necesarul de hrana, apa, combustibil pentru incalzit, iluminat, 
lopata etc.  
      Daca sunteti surprinsi in afara locuintei, in calatorii, in mijloacele de transport etc. trebuie sa va pastrati calmul si sa luati 
masuri contra frigului, cei aflati in mijloacele de transport sa nu-si paraseasca locul pentru ca este pericol de ratacire. Dati 
alarma cu claxoanele, aprindeti focuri si asteptati ajutoare.  
      Pentru conducerea interventiei in caz de inzapeziri se defasoara urmatoarele actiuni: recuoasterea locului si estimarea 
urmarilor; organizarea dispozitivului de actiune si repartizarea formatiunilor si mijloacelor pe puncte de lucru; stabilirea cailor 
de acces si asigurarea legaturilor intre diferite formatiuni si punctele de lucru, stabilirea legaturilor cu cei surprinsi de 
inzapezire, organizarea corecta a lucrarilor de salvare si evacuare a acestora.,asigurarea protectiei impotriva 
degeraturilor,inghetului.  
 


