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TEMA 20
ADMINISTRAREA IODURII DE POTASIU

ÎN SITUAŢII DE ACCIDENT NUCLEAR

SCOP
Reduce riscul iradierii prin blocarea fixării iodului radioactiv în tiroidă.
Administraţiei tabletelor de - iodură de potasiu – populaţiei din zonă şi

echipelor de intervenţie – previne absorbţia şi acumularea de către glanda tiroidă a
iodului radioactiv, măreşte rata de eliminare a lui şi reduce riscul de cancer tiroidian.

ATENŢIE!
Eficacitatea este maximă dacă administrarea – iodurii de potasiu – se face

înaintea apariţiei norului radioactiv sau în primele 6 ore ale trecerii acestuia. Pentru
evitarea şi reducerea reacţiilor nedorite care pot afecta tractul gastrointestinal,
tabletele de iodură de potasiu vor fi sfărâmate şi vor fi administrate după o masă cu
cantităţi mari de lichide.

În caz de accident nuclear administrarea – iodurii de potasiu – va fi completată,
după caz şi cu celelalte măsuri de protecţie care se iau în astfel de cazuri, cum ar fi:
adăpostirea, evacuarea, controlul radioactivităţii alimentelor şi a apei etc.

Completarea cu alte măsuri de protecţie este necesară deoarece – iodura de
potasiu – nu protejează organismul în general şi organele în particular împotriva altor
substanţe radioactive care sunt prezente în urma unui accident nuclear.

DISTRIBUIREA:
Se face la fiecare familie de către personalul medical al dispensarului teritorial.
Deci administrarea tabletelor de – iodură de potasiu – se face la recomandarea

autorităţilor sanitare din zonă.

CONDIŢII DE PĂSTRARE:
Tabletele de – iodură de potasiu – se depozitează în cutie, într-un loc accesibil,

cunoscut de membrii familiei, la întuneric şi ferit de umezeală.
Temperatură: 0 grade C – 30 grade C.
Umiditate: 40% - 90%.
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TERMEN DE GARANŢIE:
Tabletele au un termen de garanţie de 5 ani. Schimbarea uşoară a culorii spre

brun nu influenţează nici toleranţa şi nici eficacitatea tabletelor.
MOD DE ADMINISTRARE:

GRUPA DE
VÂRSTĂ

ECHIVALENT IOD
(mg.) KI (mg.) TABLETE

Nou născut – 1 lună 12,5 16,3 ¼
1 lună – 2 luni 12,5 – 25 15 – 30 ¼ - ½
2 luni – sub 3 ani 25 32,5 ½
3 ani – 12 ani 50 65 1
Peste 12 ani până la
45 ani 100 130 2
Femei însărcinate sau
care alăptează 100 130 2

Nou născuţii (sub o lună) sunt în mod special sensibili la excesul de iod. Lor l-i
se va administra o doză unică de ¼ tablete. Copiilor între 1 – 2 luni l-i se
administrează ½ tablete – care reprezintă o doză unică. Profilaxia pentru mamele care
alăptează nu trebuie să depăşească 2 doze (total 4 tablete).

DOZE REPETARE:
La recomandarea autorităţilor sanitare – tuturor celorlalte grupe de vârstă l-i se

pot administra doze repetate, care să nu depăşească 100 zile sau o doză totală,
maximă acumulată – de un gram de iod. Pentru evitarea efectelor secundare se
recomandă o jumătate de doză (o tabletă) – la intervale de 12 ore. Administrarea
repetata trebuie limitată la maximum necesar (de exemplu, dacă a avut loc o
adăpostire adecvată sau evacuarea populaţiei, continuarea administrării poate să nu se
mai justifice).

EFECTE POTENŢIALE SECUNDARE:
Incidenţa de efecte secundare este în general foarte redusă. Ele apar în cazuri

rare şi sunt reversibile:
 gust metalic – erupţii cutanate
 greţuri şi vărsături – iritabilitate
 tulburări gastrice – palpitaţii
 diaree

În cazul apariţiei unor efecte secundare se va informa medicul

CONTRAINDICAŢII ABSOLUTE:
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Următoarele persoane nu trebuie să ia tablete de iod:
 persoane suferind de hipersensibilitate de iod;
 persoane suferind de una din următoarele boli:

- dermită herpetiformă;
- idoderma tuberosum;
- penfigus vulgar;
- miotonie congenitală;
- vasculită cu deficit de complement;

CONTRAINDICAŢII RELATIVE:
În următoarele cazuri tabletele de iod se iau numai la recomandarea medicului:

 disfuncţii tiroidiene;
 astm bronşic;
 insuficienţă cardiacă;
 disfuncţii renale;
 boli autoimune;

În astfel de cazuri, este la atitudinea medicului de a decide administrarea sau nu
a tabletelor de iod.

Tot medicul va decide efectuarea examinărilor de control din cursul şi după
administrarea iodurii de potasiu.

De asemenea, se recomandă examinările de control, la câteva zile după
administrare de tablete de iod la copii sub o lună, femei însărcinate sau leuze şi la
persoanele suferind de disfuncţii tiroidiene.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
Informaţii suplimentare la cel mai apropiat „Laborator de Igiena Radiaţiilor”.

DISTRIBUIREA SE FACE GRATUIT
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Tema 8 PC – Reguli de comportare în caz de accident chimic

1. GENERALITÃŢI

Accidentele chimice reprezintã în fapt eliberarea în mediu, ca urmare a unor
cauze antropice sau naturale, a unor substanţe toxice industriale în asemenea cantitãţi
încât depãşesc mult nivelele maxim admise şi pot afecta sãnãtatea populaţiei (pot
cauza intoxicarea sau moartea).
Principalele substanţe toxice industriale (STI) folosite uzual în industrie sunt:
 Amoniacul
 Clorul
 hidrogenul sulfurat
 dioxidul de sulf
 sulfura de carbon
 oxizii de azot
 acidul clorhidric
 acidul sulfuric
 acidul cianhidric
 monoxidul de carbon

Pentru decontaminarea STI se folosesc urmãtoarele materiale şi substanţe:
a) Materiale absorbante, pentru reţinerea substanţelor toxice şi împiedicarea
evaporãrii acestora:
- nisip
- pământ
- argilã
- pietriş
- zgurã
- granule de polimer
- rãşini sintetice
b) Substanţe de neutralizare:
- pentru amoniac . soluţii de acid clorhidric sau acetic (oţet alimentar) în diverse
concentraţii;
- pentru clor. soluţii de bisulfit şi sulfat de fier, hiposulfit de sodiu, lapte de var, terci
de var stins şi apã amoniacalã;
- pentru acid clorhidric, acid cianhidric, hidrogen sulfurat, dioxid de sulf, soluţii
alcaline de hidroxid de sodiu, lapte de var, sodã calcinatã sau apã amoniacalã. De
asemenea se pot folosi urmãtoarele substanţe solide: praf sau pietriş de calcar, praf de
var nestins;
- pentru sulfura de carbon . materialele absorbante impregnate cu substanţã se
colecteazã în butoaie de tablã, se etanşeazã şi se transportã în locaţii special
amenajate unde se aprind de la distanţã.
Notã: În intervenţia la locul accidentului, metoda uzualã folositã pentru limitarea
dispersãrii norului chimic se realizeazã perdele de apã. Prin aceastã metodã se
asigurã şi lichefierea unei pãrţi importante a vaporilor, pentru a putea executa
neutralizarea.
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2. MÃSURI DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE

A) ÎN ZONA LETALÃ:
o Intervenţia la sursã se realizeazã numai de cãtre specialişti, echipaţi cu costume

de protecţie antichimicã, aparate izolante şi scule necesare remedierii avariei;
o Introducerea semnalului de alarmã la dezastre (5 impulsuri a 16 secunde cu

pauzã de 10 secunde timp de 2 minute) este obligatorie şi trebuie sã se facã în
primele 2 minute de la declanşarea accidentului; se înştiinţeazã şi alarmeazã
toţi agenţii economici, instituţiile publice şi populaţia din zona letalã;

o Se realizeazã o perdea de apã în faţa intrãrii utilizându-se instalaţiile de
hidranţi exteriori şi mijloacele tehnice ale pompierilor (dacã sursa ce emite
vaporii toxici se gãseşte în interiorul unei clãdiri) sau în frontul norului (nu
direct pe sursã);

o Se asigurã imediat mãsuri de restricţie a circulaţiei şi limitarea accesului în
zonã;

o Se aplicã primele mãsuri de prim ajutor persoanelor intoxicate sau rãnite,
într-un loc special amenajat astfel amplasat încât sã fie la o distanţã mai mare
de 100 m de sursa toxicã şi în direcţie opusã celei în care suflã vântul;

o Cercetarea se asigurã de cãtre grupa de cercetare, echipatã cu mãşti contra
gazelor cu filtre şi aparaturã de detecţie specifice substanţei toxice, iar valorile
determinate se comunicã imediat conducerii agentului economic;

o Personalul care nu participã la intervenţie în vederea remedierii avariei se
va adãposti în clãdiri, asigurând rapid primele mãsuri de etanşeizare a uşilor şi
ferestrelor utilizând pentru izolarea acestora materiale aflate la îndemânã .
produse textile, bureţi, chit etc.). Se opreşte orice instalaţie de aer condiţionat
sau de ventilare şi nu se pãrãsesc clãdirile decât la încetarea alarmei transmisã
prin mijloacele specifice sau prin dispoziţia  personalului de conducere.
Suplimentar, se pregãtesc prosoape şi batiste umezite pentru a putea fi folosite
în cazul pãtrunderii substanţei toxice în clãdiri;

o Persoanele afectate vor fi transportate, în regim de urgenţã, la cel mai
apropiat spital pentru acordarea asistenţei medicale.

B) ÎN ZONA DE INTOXICARE:
o Se introduce semnalul de alarmã la dezastre (5 impulsuri a 16 secunde cu

pauzã de 10 secunde timp de 2 minute) şi se înştiinţeazã toţi agenţii economi ci,
instituţiile publice ţi populaţia din zona de intoxicare. Înştiinţarea se realizeazã
în trepte de urgenţã;

o Se introduc mãsuri de restricţia circulaţiei şi limitarea accesului în zonele
afectate;

o Protecţia individualã se realizeazã prin adãpostirea în clãdiri, unde se vor
aplica urgent mãsuri de etanşeizare (închiderea uşilor şi ferestrelor, izolarea
acestora cu materiale aflate la îndemânã . materiale textile, bureţi, chit, benzi
de materiale plastice etc. . oprirea tuturor aparatelor de aer condiţionat şi de
ventilare). Suplimentar se pregãtesc prosoape şi batiste umezite (unde nu existã
mãşti contra gazelor) pentru a putea fi folosite la constatarea pãtrunderii
toxicului în clãdire şi, pe cât posibil, camera în care se face adãpostirea trebuie
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sã fie cât mai interioarã, şi preferabil fãrã ferestre (holurile situate cât mai în
interiorul clãdirilor)

3. PROCEDURI COMPORTAMENTALE

Accidentul chimic şi poluarea accidentalã sunt evenimente imprevizibile! Ca
urmare, existã posibilitatea ca la orice dereglare a procesului tehnologic prin
avarierea sau deteriorarea unei instalaţii, a unui utilaj sau mijloc de transport sã se
elibereze în mediul înconjurãtor (aer, apã, sol) substanţe care pot avea impact atât
asupra mediului cât şi asupra populaţiei.

Aceasta impune realizarea unor mãsuri şi acţiuni de prevenire şi protecţie.
Populaţia trebuie sã cunoascã:

- care este unitatea sursã de pericol chimic;
- tipul de substanţã toxicã industrialã pe care îl deţine;
- caracteristicile şi modul de acţiune al substanţei toxice;
- zona de risc în care v-aţi putea afla;
- mãsurile de protecţie specifice zonei;
- locul în care se asigurã protecţia prin adãpostire sau izolare;
- locurile de dispunere şi itinerarele de evacuare temporarã.

În locurile de adãpostire-izolare pentru populaţie trebuie asigurate mãsurile de
siguranţã prin:

- procurarea materialelor de etanşare (chit, bandã izolantã, bureţi izolanţi, purfix
etc);

- asigurarea mijloacelor de protecţie individualã specifice (mascã contra gazelor,
aparat de respiraţie, costume de protecţie) sau improvizate;

- realizarea unei truse familiale de prim-ajutor medical;
- pregãtirea unei rezerve permanente de apã şi alimente;
- asigurarea unui radioreceptor cu baterii.
Populaţia trebuie sã-şi însuşeascã:
- cunoştinţele necesare în vederea realizãrii mãsurilor de protecţie;
- regulile de comportare la accident în zona norului toxic.

Dintre mãsurile de protecţie ce se iau în caz de accident chimic amintim:
o Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei despre pericolul chimic
o Asigurarea protecţiei cu mijloace individuale de protecţie
o Asigurarea protecţiei prin adãpostire (izolare) sau prin evacuare

(autoevacuare) temporarã
o Introducerea restricţiilor de consum al apei, produselor agroalimentare,

vegetalelor contaminate
o Introducerea unor restricţii de circulaţie şi acces, a unor mãsuri de pazã şi

ordine în zona de acţiune a norului toxic
o Organizarea cercetãrii chimice, a controlului şi supravegherii zonei de

acţiune a norului toxic şi contaminãrii
o Acordarea primului ajutor şi a asistenţei medicale de urgenţã persoanelor

intoxicate
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o Aplicarea mãsurilor de neutralizare şi împiedicare a rãspândirii
substanţelor toxice. Colectarea, transportul şi depozitarea materialelor
contaminate.

Apãrarea în caz de accident chimic se referã la un ansamblu de mãsuri care se
realizeazã în mod unitar şi continuu şi se împarte în acţiuni :
- pre-dezastru
- în timpul dezastrului
- post-dezastru

Faza de Pre-Dezastru:
- Informaţi-vã asupra sursei de risc, substanţelor toxice industriale folosite, zonelor de
pericol !
- Participaţi la exerciţiile de protecţie civilã, procuraţi-vã materiale cu reguli de
comportare şi acţiune în caz de dezastre şi însuşiţi-vi-le !
- Evitaţi amplasarea locuinţelor în apropierea unor instalaţii cu procese de risc!
- Procuraţi-vã materiale de etanşare!
- Realizaţi-vã rezerve de medicamente de urgenţã şi primã necesitate!
- Asiguraţi-vã mijloace de protecţie individualã speciale (mascã contra gazelor, aparat
de respiraţie, costume de protecţie) sau improvizate !
- Pregãtiţi-vã o rezervã permanentã de apã şi alimente !
- Procuraţi-vã un radioreceptor cu baterii !

Faza de Dezastru :
- Urmaţi întocmai anunţurile fãcute de Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţã prin
intermediul mass mediei sau prin semnalele de alarmare !
- Luaţi lucrurile lãsate afarã (jucãrii, rufe etc.) şi animalele de companie în casã.
- Închideţi animalele în grajduri.
- Anunţaţi-vã vecinii şi prietenii despre pericolul chimic (de preferinţã prin telefon) !
- Adãpostiţi-vã în locul stabilit şi etanşaţi toate intrãrile şi ieşirile pentru a evita
pãtrunderea agentului toxic !
- Dacã adãpostirea se face în propria casã sau apartament, etanşaţi toate uşile şi
ferestrele şi rãmâneţi într-o camerã cu cât mai puţine uşi şi ferestre ! Mergeţi într-o
încãpere situatã cât mai sus pe faţa opusã pericolului !
- Închideţi toate instalaţiile cu pericol (gaze, apã, curent electric) !
- Opriţi toate ventilatoarele şi instalaţiile de aer condiţionat ! Etanşaţi deschiderile de
ventilare cu folie de plastic şi bandã adezivã !
- Ţineţi la îndemânã mijloacele de protecţie respiratorie şi folosiţi-le dacã este cazul !
- Asiguraţi-vã cã aveţi acces la rezerva de apã şi alimente şi cã nu sunt afectate de
accidentul chimic !
- Porniţi radiourile şi televizoarele şi fiţi atenţi la anunţurile care se fac !
- Nu pãrãsiţi locul de adãpostire pânã nu se anunţã cã acest lucru este posibil !
Dacã sunteţi surprins în afara locuinţei :
- Pãstraţi-vã calmul, de cele mai multe ori în cazul accidentelor chimice victimele din
rândul populaţiei civile au apãrut ca urmare a panicii.
- Acoperiţi-vã cãile respiratorii superioare cu o batistã şi îndreptaţi-vã spre adãpostul
cel mai apropiat !
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- Respectaţi restricţiile de circulaţie şi acces !
- Evitaţi deplasarea pe direcţia vântului, deplasaţi-vã perpendicular pe direcţia lui !

Dacã vã gãsiţi în maşinã, în zonele afectate toxic, nu intraţi în panicã, fiţi calmi şi
conduceţi atent. Închideţi toate geamurile la maşinã, opriţi instalaţiile de aer
condiţionat şi acoperiţi-vã nasul şi gura cu un prosop sau o batistã umedã. Porniţi
radiourile şi urmaţi instrucţiunile autoritãţilor. Respectaţi interdicţiile de circulaţie.
Faza Post-Dezastru :
- Nu pãrãsiţi adãpostul sau locuinţa chiar dacã pericolul a trecut, riscaţi sã încurcaţi
intervenţia forţelor specializate!
- Ascultaţi cu atenţie mesajele cãtre populaţie transmise prin mass media !
- Verificaţi dacã vecinii şi prietenii au probleme, în cazul în care existã probleme
acordaţi-le primul ajutor şi chemaţi ambulanţa !
- Respectaţi restricţiile de circulaţie şi consum !
- Reveniţi la activitãţile cotidiene, remediind eventualele pagube !

- Reţineţi învãţãmintele trase din aceste situaţii şi pregãtiţi -vã continuu
pentru a putea face faţã unor alte eventuale asemenea evenimente !

4. NEUTRALIZAREA UNOR SUBSTANŢE PERICULOASE ÎN CAZ DE
ACCIDENT CHIMIC PE TIMPUL TRANSPORTULUI ACESTORA

În cadrul acţiunilor de localizare şi înlăturare a urmărilor unui accident chimic,
în vederea diminuării zonei de acţiune a norului toxic şi a micşorării duratei acţiunilor
vătămătoare (persistenţei) ale acestui nor, este necesar a se executa operaţii de
diminuare a emisiei, împiedicare a răspândirii norului periculos şi de neutralizare a
substanţei periculoase (SP), eliberate în mediul înconjurător. Aceste operaţii se
execută:

● în timpul emisiei substanţei periculoase  din instalaţia avariată (cisternă,
rezervor etc.);

● pe suprafaţa de răspândire a substanţei periculoase, ca urmare a avariei;
● pe teren, în rigole, în sistemul de canalizare sau în alte locuri de scurgere şi

acumulare a substanţei periculoase sau ca urmare a dizolvării (antrenării) acesteia în
acţiune de împiedicare a răspândirii norului toxic ori de diminuare a emisiei, prin
pulverizarea sau topirea cu apă;

● în instalaţia (cisternă, rezervor etc.) avariată când au rămas resturi de
substanţă periculoasă ce nu au mai putut fi recuperate;

● în zona de acţiune a norului toxic.
Neutralizarea se execută cu ajutorul unor substanţe prevăzute în normele

agentului economic producător. Aceste substanţe se răspândesc cu ajutorul unor
dispozitive adecvate acestei operaţii. Dacă dispozitivele de diminuare a emisiei, de
împiedicare a răspândirii norului toxic şi cele de răspândire a substanţelor de
neutralizare nu există, este necesar ca acestea să fie proiectate, executate sau adaptate
în întreprinderile sursă toxică şi la localităţi, prin autoardere.
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5. UTILAJE ŞI INSTALAŢII CARE SE POT UTILIZA ÎN ACŢIUNILE DE
NEUTRALIZARE A SUBSTANŢELOR TEHNICE INDUSTRIALE

1. Dispozitive pentru stropire cu apă

Se pot utiliza dispozitivele de stropire ale sistemului de stingere a incendiilor
sau distribuitoare şi furtunuri cu lance, care se montează la autospecialele pentru stins
incendii. La autostropitorile gospodăriei comunale sau la orice alte tipuri de
autocisterne care au pompă de evacuare (golire). Aceste dispozitive se pot monta şi la
motopompe, atunci când în apropierea instalaţiei avariate se găseşte o sursă de apă.
Distribuitorul se confecţionează astfel încât să se poată racorda la sistemul existent.
Numărul de furtunuri cu lance se stabileşte în funcţie de amploarea focarului chimic.
Lancea, de dimensiuni adecvate va fi prevăzută cu un ajutaj cu secţiune
dreptunghiulară sau circulară, în funcţie de tipul sursei toxice la care se planifică
intervenţia. După caz, se pot realiza şi sisteme portabile pentru stropire cu apă,
acţionate cu aer comprimat, manual etc. atunci când sursa toxică este situată în zona
în care nu se poate interveni cu alte mijloace.

2. Dispozitive pentru crearea perdelelor de apă.

Pentru crearea perdelelor de apă se pot utiliza dispozitivele pentru stropirea cu
apă prezentate anterior. Perdeaua de apă trebuie să fie foarte bine pulverizată, iar
presiunea adecvată cantităţii de substanţă toxică eliberată în mediu şi viteza de
deplasare a norului toxic.În acest fel se realizează diminuarea cantităţii de substanţă
toxică, se împiedică deplasarea norului toxic şi se evită răspândirea  laterală a
acestuia. Este necesar ca perdeaua de apă pulverizată să se realizeze cu mai multe
dispozitive cu întreaga secţiune de răspândire a norului toxic. Dispozitivele pentru
crearea perdelelor  de apă vor avea capete prevăzute cu sisteme de pulverizare  (fante
cu profile oblice; duze de diferite tipuri etc.). Este recomandabil ca aceste dispozitive
să se pregătească din timp. Apa necesară să poată fi asigurată de la hidranţi,
autocisterne etc., ca la dispozitivele pentru stropire cu apă.

3. Dispozitive pentru neutralizare

Neutralizarea substanţeor toxice se poate executa, aşa cum s-a mai arătat, pe
timpul emisei, pe suprafaţa de răspândire, în alte locuri de acumulare, în zona de
acţiune a norului toxic etc., prin tratarea cu substanţe de neutralizare specifice.
Substanţele de neutralizare se pot răspândi cu ajutorul dispozitivelor de stropire sau
de pulverizare prezentate ori cu ajutorul dispozitivelor de decontaminare realizate
prin adaptarea unor autocisterne, în localităţi, prin autoardere (autostropitori,
dispozitive de stropire montate pe electrocare etc.).



TEMA 22
REGULI DE PREGĂTIRE ANTISEISMICĂ, PROTECŢIE, COMPORTARE

ŞI ACŢIUNE A POPULAŢIEI ÎN CAZ DE CUTREMUR ŞI/SAU
ALUNECĂRI DE TEREN

a) Cunoştinţe 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) Protecţia antiseismică în interiorul locuinţei sau locului de muncă
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, vitraje 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) Comportarea 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 vitraje, 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.

g) Reguli 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.
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Tema 12 PC – Coduri de culori

CODURI DE CULORI
Fenomenele meteorologice ce intră sub incidenţa

acestui cod sunt:
a) vânt puternic (cu intensificări);
b) ploi importante cantitativ;
c) ninsori abundente şi polei;
d) descărcări electrice frecvente;
e) caniculă (valori de temperatură egale sau mai mari de

35 grade C);
f) ger (valori de temperatură sub -10 grade C).

Codul verde nu indică nicio precauţie particulară pentru
perioada imediat următoare, dar nu implică o vreme
frumoasă sau neapariţia în următoarele zile a unor
fenomene meteorologice periculoase ce pot perturba
diverse activităţi.

Codul galben se va folosi pentru fenomene
meteorologice temporar periculoase pentru anumite
activităţi, dar altfel obişnuite pentru perioada respectivă sau
zona specificată. Se recomandă urmărirea periodică a
evoluţiei fenomenelor meteorologice pentru detalii cu privire
la intensitatea fenomenelor în zilele următoare.

Codul portocaliu se aplică acelor fenomene
meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de
intensitate mare.
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Codul roşu se aplică acelor fenomene meteorologice
prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte
mare şi cu efecte dezastruoase.

Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de
avertizare în cazul vântului puternic pot fi următoarele:

1. Cod portocaliu:
a) întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de

comunicaţii pe durate relativ importante;
b) acoperişurile şi coşurile caselor pot fi avariate;
c) se pot rupe ramuri, crengi de copaci;
d) circulaţia rutieră poate fi perturbată, îndeosebi pe

rutele secundare şi în zonele forestiere;
e) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport

pe cablu poate fi perturbată.

2. Cod roşu:
a) avertizare de furtună foarte puternică;
b) întreruperile de electricitate şi de comunicaţii pot fi de

lungă durată;
c) se pot aştepta pagube numeroase şi importante pentru

locuinţe, parcuri şi zone agricole;
d) zonele împădurite pot fi puternic afectate;
e) circulaţia rutieră poate deveni foarte dificilă pe zone

extinse;
f) transportul aerian, feroviar şi maritim poate fi serios

perturbat;
g) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport

pe cablu poate fi complet perturbată.
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Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de
avertizare în cazul ploilor importante cantitativ pot fi
următoarele:

1. Cod portocaliu:
a) se prevăd precipitaţii intense ce pot afecta activităţile

socioeconomice;
b) sunt posibile inundaţii importante în zone cu risc ridicat de

inundaţie, în bazinele hidrografice ale zonelor respective;
c) se pot produce cantităţi importante de precipitaţii în timp

scurt, ce pot local provoca viituri pe râurile mici şi scurgeri pe
versanţi;

d) risc de deversare a reţelelor de canalizare;
e) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile

secundare şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar;
f) se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

2. Cod roşu:
a) se anticipează precipitaţii foarte intense ce pot afecta

activităţile socioeconomice pe o durată de câteva zile;
b) sunt posibile inundaţii deosebit de importante, inclusiv în

zonele cu risc scăzut de inundaţii şi în bazinele hidrografice ale
zonelor respective;

c) se pot produce acumulări foarte importante de precipitaţii pe
intervale scurte de timp, ce pot provoca local viituri rapide pe
râurile mici şi scurgeri pe versanţi;

d) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni foarte dificile;
e) risc ridicat de deversare a reţelei de canalizare;
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f) se pot produce întreruperi de durată ale alimentării cu energie
electrică.

Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de
avertizare în cazul fenomenelor de ninsori
abundente şi polei pot fi următoarele:

1. Cod portocaliu:
a) sunt aşteptate căderi de zăpadă sau depuneri de

polei în cantităţi importante pentru regiunea respectivă;
b) circulaţia poate deveni rapid foarte dificilă în

întreaga reţea, dar mai ales în sectorul forestier, unde
arborii dezrădăcinaţi pot accentua dificultăţile
semnalate;

c) riscurile de accidente sunt mari;
d) unele distrugeri pot afecta reţelele de electricitate

şi de telefonie.
2. Cod roşu:
a) sunt aşteptate căderi importante de zăpadă sau

depuneri masive de polei, ce pot afecta grav activităţile
umane şi viaţa economică;

b) circulaţia riscă să devină rapid impracticabilă în
întreaga reţea (rutieră, feroviară şi maritimă);

c) distrugeri importante pot afecta reţelele de
electricitate şi de telefonie, timp de mai multe zile;

d) există posibilitatea producerii de perturbări foarte
grave ale transportului aerian şi feroviar.
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Consecinţele (efectele) posibile ale
mesajelor de avertizare în cazul caniculei pot fi
următoarele:

1. Cod portocaliu:
a) creşterea temperaturii poate pune în pericol

persoanele în vârstă, persoanele cu handicap,
persoanele care suferă de maladii cronice sau
tulburări mentale, persoanele care iau
medicamente cu regularitate, precum şi
persoanele izolate;

b) atenţie suplimentară pentru sportivi şi copii,
dar şi pentru persoanele care lucrează în aer liber.

2. Cod roşu:
a) sunt afectate toate persoanele, chiar şi cele

cu o stare de sănătate bună;
b) creşterea temperaturii poate pune în mare

pericol persoanele în vârstă, persoanele cu
handicap, persoanele care suferă de maladii
cronice sau tulburări mentale, persoanele care iau
medicamente cu regularitate, precum şi
persoanele izolate;

c) atenţie maximă pentru sportivi şi copii, dar şi
pentru persoanele care lucrează în aer liber.
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Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de
avertizare în cazul descărcărilor electrice pot fi
următoarele:

1. Cod portocaliu:
a) furtunile intense însoţite de descărcări electrice

pot provoca local pagube importante;
b) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot

suferi pagube importante;
c) în situaţii de furtuni asociate cu descărcări

electrice, subsolurile şi punctele joase ale locuinţelor
pot fi inundate rapid;

d) trăsnetele neînsoţite de precipitaţii pot provoca
incendii de pădure.

2. Cod roşu:
a) fenomenele electrice numeroase şi foarte violente

pot provoca local pagube importante;
b) pericolul este maxim pentru locuinţe, parcuri,

zone agricole şi plantaţii (pomi fructiferi, viţă-de-vie
etc.);

c) zonele forestiere pot suferi local pagube foarte
importante şi pot izbucni incendii spontane ca urmare a
trăsnetelor frecvente;

d) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot fi
puse în real pericol şi pot fi uşor distruse;

e) în situaţii de furtuni asociate cu descărcări
electrice, subsolurile şi punctele joase ale locuinţelor
pot fi inundate rapid în zonele râurilor mici şi mijlocii.
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Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în
cazul gerului pot fi următoarele:

1. Cod portocaliu:
a) gerul (frigul puternic) poate pune în pericol persoanele

vulnerabile sau izolate, mai ales persoanele în vârstă, cele cu
handicap, cele care suferă de boli cardiovasculare, respiratorii,
endocrine sau de diferite patologii oculare, persoanele care au
probleme ale sistemului nervos sau sindromul Raynaud;

b) este necesară o supraveghere specială a copiilor;
c) în cazuri cu sensibilitate ridicată la ger (zona buzelor şi a

mâinilor), trebuie consultat un farmacist;
d) unele tipuri de medicamente pot avea contraindicaţii de a fi luate

în caz de frig puternic şi este necesar să se consulte medicul;
e) sportivii şi unele persoane care lucrează în aer liber trebuie să

acorde atenţie sporită hipotermiei şi agravării simptomelor
preexistente.

2. Cod roşu:
a) orice persoană este ameninţată, chiar şi persoanele cu o stare

de sănătate bună;
b) pericolul este mai mare şi poate fi major pentru persoanele

vulnerabile sau izolate, mai ales pentru cele în vârstă, cele cu
handicap, cele ce suferă de boli cardiovasculare, respiratorii,
endocrine sau de diferite patologii oculare, persoanele care au
probleme ale sistemului nervos sau sindromul Raynaud;

c) este necesară o supraveghere specială a copiilor;
d) în cazuri de sensibilitate ridicată la ger (zona buzelor şi a

mâinilor), trebuie consultat de urgenţă un farmacist;
e) unele tipuri de medicamente pot avea contraindicaţii de a fi luate

în caz de frig puternic şi, în consecinţă, este necesar să se ceară
sfatul medicului;

f) sportivii şi persoanele care lucrează în aer liber trebuie să
acorde atenţie sporită hipotermiei şi agravării simptomelor
preexistente, astfel frisoanele şi amorţirea extremităţilor
constituie semne de alarmă
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Tema 9 PC – Reguli de comportare în caz de accident radiologic, nuclear

La producerea unei astfel de situaţii se recomandă următoarele:

 Comportaţi-vă cu calm şi respectaţi regulile şi măsurile indicate în asemenea
situaţii;

 Pregătiţi mijloacele individuale de protecţie (măşti contra gazelor, costume de
protecţie, alte mijloace individuale) pentru a fi folosite imediat;

 Când se anunţă pericolul contaminării este necesar să luam cu noi rezerva de
apă şi alimente, mijloacele de protecţie individuală, trusa de prim ajutor, actele
de identitate, să închidem apa şi gazele, să stingem focurile din sobă, să
scoatem din priză toate aparatele electrocasnice, să stingem luminile, să
închidem ferestrele şi uşile şi în cel mai scurt timp să ne adăpostim;

 Limitaţi la maximum deplasările în afara locurilor de adăpostire, iar dacă o
faceţi îmbrăcaţi mijloacele de protecţie;

 Nu consumaţi alimente, apă, decât din surse protejate şi avizate;
 Fiţi pregătiţi în vederea unei eventuale evacuări în afara zonei contaminate;
 Evitaţi contactul cu obiectele din jur;
 Nu intraţi în locuinţe, încăperi de lucru etc. cu îmbrăcămintea contaminată;
 În lipsa adăposturilor speciale, adăpostiţi-vă în locuinţă, în încăperea cea mai

izolată de exterior (culoare, subsoluri etc.) şi luaţi măsuri de etanşare la uşi şi
ferestre;

 Deschideţi radioul, televizorul, pentru a asculta comunicatele transmise despre
situaţia creată şi măsurile care urmează să se realizeze;

 Asiguraţi protecţia fântânilor, introduceţi animalele în grajduri, aplicaţi
măsurile de protecţie la grajduri şi locuinţe, prin acoperire şi etanşare;

 Executaţi decontaminarea personală şi a îmbrăcămintei şi încălţămintei;
 Solicitaţi ajutorul organelor specializate pentru intervenţie;
 Dacă nu au aţi fost afectaţi de accident, sprijiniţi organele de intervenţie pentru

acordarea primului ajutor, asigurarea pazei şi ordinii în zonă, executarea
decontaminării.

ATENŢIE: Decontaminarea constă în îndepărtarea substanţelor radioactive, toxice de
orice natură şi a agenţilor patogeni de pe diferite suprafeţe sau materiale pe care s-au
depus substanţe radioactive, chimice sau biologice.
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Poluarea radioactiva

Accidente nucleare

Sursele majore de contaminare radioactiva a mediului, implicit a omului, care

s-au dovedit destul de grave sunt date de:

-defectarea uneia sau mai multor componente ale reactorului nuclear, ale

instalatiei unde se produc sau se separa diversi radionuclizi;

-revenirea pe sol si deci scaparea de sub control a unor sateliti purtatori de

mici reactori nucleari;

-testele nucleare;

-pierderi de surse puternice de radiatii.

Accidentul nuclear, conform definitiei date de Normele Republicane de

Securitate Nucleara din Romania, este evenimentul care afecteaza instalatia

nucleara si provoaca iradierea si/sau contaminarea populatiei si a mediului

inconjurator peste limitele admise.

Principalele accidente cu impact asupra mediului, care au avut loc de cand s-a

inaugurat “era nucleara”, sunt:

-1948 – 1951, la Celiabinsk-65 – URSS, la istalatiile de producere a

plutoniului au fost deversati cca 10 17 Bq in paraul Teka;

-decembrie 1952, la Chalk River – Canada,  accident la un reactor soldat cu

deversarea in apa de racire a 3,7 •10 14 Bq;

-octombrie 1957, la Wwindscale – Marea Britanie, accident la un reactor

avand ca moderator grafitul, soldat cu incendiu si emisii atmosferice de radionuclizi;

-decembrie 1957, la Kistim –URSS, la instalatiile de producere a plutoniului

are loc o explozie a unui tanc cu deseuri, urmata de imprastierea in mediu a 7•1017

Bq;

-ianuarie 1976, la Palomares – Spania, un avion B-52 cu incarcatura nucleara

sufera o ciocnire, rezultand imprastierea in mediu a plutoniului de la doua bombe cu

hidrogen;

-martie 1979, Three Mile Island – SUA, accident  la un reactor nuclear

anvelopat;
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-aprilie 1986, Cernobal – Ucraina, accident la reactorul nr.4, neanvelopat,

moderat cu grafit si soldat cu explozie si incendiu, care a dus la imprastirea a peste

3,7• 10 17 Bq de radionuclizi ai cesiului, strontiului, iodului si ai altor elemente.

Accidentul de la Cernobal poarta in sine o crima dubla: prima, de sorginte

tehnica, ca rezultat al nerespectarii tehnicii securitatii regimului de exploatare a

centralei termonucleare, si a doua, de caracter statal –politic. Conducerea de varf a

fostei URSS  a incercat sa camufleze dimensiunile, proportiile si pericolul acestei

tragedii, din care cauza nu s-au luat masurile de protectie corespunzatoare.

Reactorii de la Cernobal sunt cu uraniu slab imbogatit ( deci mari producatori

de plutoniu – material cu importanta strategica militara), avand ca moderator o

prisma de grafit si ca agent de racire apa. Acesti reactori sunt inveliti intr-o

anvelopa cu rol de protectie. Anvelopa este o constructie din beton armat, avand

peretii cu grosimea de 1-2 m, care constituie ultima bariera impotriva raspandirii

radionuclizilor in caz de accident Acesti reactori sunt in intregime de constructie

ruseasca si au trecut prin toate fazele de proiectare si constructie tipice pentru un

reactor de putere, asa incat personalul de exploatare cunostea foarte bine tipul de

reactor si considera ca nu este posibil nici un accident. Aceasta convingere a dus la

neglijarea grosolana, de catre personalul de exploatare, a tuturor regulilor stabilite

pentru functionarea reactorului.

Una din cele mai importante reguli era interzicerea functionarii reactorului la

o putere sub 90% din puterea nominala. Netinand cont de normele de exploatare si

dorind sa faca un experiment pentru verificarea functionarii turbinelor generatoare

de curent electric in regim inertial, personalul de exploatare a coborat puterea

reactorului la 10 % din puterea instalata. Revenirea la normal nu s-a mai putut

realiza, puterea reactorului a crescut brusc la sute de mii de MW in numai 2 secunde.

Aceasta a dus la cresterea mare a  temperaturii zonei active si la imposibilitatea

opririi reactorului. Au urmat, la interval de cateva secunde, doua explozii succesive,

care au aruncat placa de beton de 1000 de tone aflata deasupra reactorului, cu rol

de protectie, precum si cantitati mari de combustibil nuclear incarcat cu radionuclizi

de fisiune si moderator arzand, in curtea centralei. Moderatorul de grafit a luat foc si
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a ars cca doua saptamani, cu toate eforturile masive facute de pompieri pentru

stingere. Primele victime au aparut din randul pompierilor care au stins aceste

focare de incendii. In cursul exploziei initiale, precum si a indelungului incendiu,

produsi de fisiune, produsi de activare, precum si parti ale combustibilului nuclear

au ajuns in atmosfera si s-au depus nu numai in jurul centralei, ci in toata emisfera

nordica.

Cele mai afectate au fost regiunile din Ucraina, Belarus si Rusia. Pozitia

imediat urmatoare, in privinta contaminarii, o ocupa tarile nordice( Norvegia,

Suedia, Finlanda) deoarece directia de deplasare a maselor de aer deasupra Europei

a fost in primele zile ale accidentului, spre nor si nord-vest. In zilele de 29, 30 aprilie

si 1 mai, directia de deplasare a maselor de aer s-a shimbat spre sud ceea ce a dus la

contaminarea atmosferei din tara noastra. Datorita precipitatiilor si fenomenelor

naturale de depunere uscata, radionuclizii au ajuns pe sol, intrand in celelalte

componente ale mediului (apa, sol biosfera).

Reactorul avariat a fost inchis intr-un sarcofag de beton pentru a se evita

contaminarea aerului si a panzei de apa freatica. Dar sarcofagul de protectie, turnat

in graba peste ramasitele reactorului accidentat, este subred, fisurile cauzate de

iradiatii si intemperii eliberand in atmosfera particule radioactive. Elementele

radioactive patrund in sol si contamineaza apele freatice inainte ca acestea sa se

verse in Nipru, raul care alimenteaza cu apa potabila milioane de oameni.

Mai mult, exista pericolul unui al doilea accident nuclear. Potrivit

specialistilor, in cazul unui uragan sau cutremur de pamant constructia risca sa se

prabuseasca, punand in contact direct cu aerul cele circa 160 de tone de magma

radioactiva care se gaseste in continuare pe fundul reactorului accidentat.

Efectele contaminarii radioactive s-au simtit miulti ani de atunci iar intr-o

oarecare masura se simt si azi. La cincisprezece ani dupa catastrofa, unele produse

se aflau inca sub o atenta supraveghere: carnea de ren din regiunea Lapland

(Finlanda), carnea de oaie din Marea Britanie sau pestele din unele lacuri

norvegiene si suedeze.
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Măsuri de prevenire şi diminuare a efectelor poluării radioactive

Dezvoltarea industiei nucleare a impus luarea unor măsuri de prevenire şi
diminuare a efectelor poluării radioactive. În acest scop fiind ratificate conveţii şi
tratate precum „Convenţia asupra responsabilităţilor civile în domeniul pagubelor
nucleare” (1963); „Convenţia privind ratificarea rapidă a unui accident nuclear sau
urgenţă radiologică” la care a aderat şi România prin decretul nr.223/1990. Potrivit
acestei convenţii statele semnatare trebuie să se informeze reciproc şi cu
promptitudine asupra tutror datelor despre accidentul nuclear, să coopereze între ele
şi cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) în scopul limitării
consecinţelor accidentului precum şi a protejarii oamenilor şi a mediului înconjurător;
„Convenţia cu privire la protecţia fizică a materialelor nucleare” cu referire şi la
protecţia împotriva atacurilor teroriste. România a mai semnat o serie de tratate de
neproliferare nucleară sau de control al armelor şi al substanţelor de distrugere în
masă.

Câteva măsuri de protecţie a populaţiei în zonele cu risc nuclear: printre măsurile
de protecţie a populaţiei se numără: informarea populaţiei despre natura activitaţii
nucleare din zonă; amenajarea locurilor de adăpostire în caz de accident nuclear,
procurarea de mijloace de protecţie individuală (costume de pânză cauciucată,
mănuşi); asigurarea unor rezerve de alimente şi apă; asigurarea unor truse de prim
ajutor; preocuparea de surse de iluminat independente. În timpul accidentului nuclear
după semnalul de alrmă se sting becurile, se închid gazele şi apa, se scot din priză
aparatele electrice care pot produce incendii, se ocupă locul de adăpostire stabilit.
După producerea accidentului nuclear se iese din adăpost doar în haine de protecţie,
se evită contactul cu obiectele din jur, se efctuează controlul dozimetric în vederea
aplicării tratamentului de decontaminare şi se execută decontaminarea îmbrăcămintei
şi a locuinţelor.

Ce este accidentul nuclear?
Accidentul Nuclear – eveniment nuclear care afectează instalaţia şi provoacă
iradierea sau contaminarea populaţiei ori a mediului peste nivelurile admise de
reglementările în vigoare.

Ce este contaminarea radioactivă?
Contaminarea radioactivă – contaminarea oricărui material, oricărei suprafeţe sau a
mediului ori a unei persoane cu substanţe radioactive.

În cazul particular al corpului uman, contaminarea radioactivă include atât
contaminarea externă a pielii cât şi contaminarea internă.
Ce este urgenţa nucleară?
O urgenţă nucleară poate rezulta dintr-o eliberare de radioactivitate de la o centrală
nuclearo-electrică(CNE) în mediu, ceea ce poate afecta populaţia care trăieşte în
aproprierea centralei.
Ce este un antidot?
Este o substanţă folosită pentru neutralizarea unui agent toxic pătruns în organism sau
a efectelor nocive ale acestuia.
Ce reprezintă C.N.C.A.N.?
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Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare reprezintă autoritatea
naţională competentă în domeniul nuclear şi are atribuţii de reglementare, autorizare
şi control prevăzute de lege
Ce este doza de radiaţie?
Doza de radiaţie este cantitatea de energie absorbită de ţesut.
Ce este doza de radiaţie admisă?
Cantitatea maximă de radiaţii pe care o poate primi organismul uman până la care nu
se manifestă boala de iradiere.
Ce este dozimetru?
Instrument de măsurare a dozei ambientale sau a dozei individuale.
Ce este decontaminarea?
Îndepărtarea particulelor radioactive de pe suprafeţele pe care s-au depus acestea în
urma contaminării.
Ce acţiuni să întreprindeţi 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 particolelor 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.

În cazul contaminării radioactive trebuie să aveţi în vedere următoarele:
 adăpostirea este un mod foarte eficace de reducere a expunerii la

radiaţii (se poate reduce expunerea la radiaţii cu până la 40%)
 autoprotecţia implică să luaţi următoarele măsuri:

- puneţi hainele cu care aţi fost îmbrăcaţi într-un sac de plastic şi închideţi-l.
- după aceea faceţi un duş sau spălaţi-vă bine părul şi corpul. Puneţi-vă haine

curate.
- Administrarea de pastile de iodură de potasiu în scopul protejări tiroidei
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Tema 5 PC – Reguli de pregătire antiseismică în caz de cutremur,
alunecări de teren

Cunoştinţe 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;
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 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.

Protecţia antiseismică în interiorul locuinţei sau a locului de muncă:

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;
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- 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.

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, vitraje 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.
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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.

Reguli 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.
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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.
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Tema 11 PC – Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată.
Reguli de comportare la descoperirea muniţiilor neexplodate.

OMAI 707/2005 - Instrucţiuni privind managementul activităţilor de  intervenţie
pentru asanarea terenurilor de  muniţiile rămase neexplodate

ART. 2
(1) Muniţii rămase neexplodate - toate categoriile de muniţii utilizate în scop militar,
trecute prin gura de foc, lansate sau iniţiate, care nu au avut efect final prin
nefuncţionare sau cele neutilizate şi care nu au fost distruse, descoperite în locuri, altele
decât cele permise.
(2) Muniţii - cartuşe pentru armamentul de infanterie, terestru, de pe maşinile de luptă
sau antiaerian, pînă la calibrul 14,5 mm, loviturile pentru tunurile terestre, de bord sau
de pe nave, peste calibrul 20 mm, bombele şi loviturile reactive pentru aruncătoare,
rachetele terestre, de bord sau de pe nave,  arme sub apă ( torpile şi mine), bombe de
aviaţie, grenade de mână, mine de geniu, cartuşe de semnalizare şi iluminare, petarde,
pulberi, explozivi, materii incendiare şi fumigene, utilizate pentru încărcarea muniţiilor,
mijloacele pirotehnice de iniţiere şi aprindere, precum şi orice elemente ale acestora,
încărcate cu substanţe explozive.

Legea 481/2004 privind protecţia civilă republicată în 2008

ART. 46
Asanarea terenului şi neutralizarea muniţiei rămase neexplodate din timpul

conflictelor armate se execută de către subunităţi specializate şi specialişti
pirotehnicieni din serviciile de urgenţă profesioniste din subordinea Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit instrucţiunilor şi normelor tehnice elaborate
de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor.
ART. 47

(2) Autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, instituţiile publice şi
agenţii economici asigură subunităţii de intervenţie care execută asanarea pirotehnică
accesul în teren şi, gratuit, mâna de lucru auxiliară, mijloace de transport cu şoferi şi
carburantul aferent, materialele, asistenţa sanitară, precum şi cazarea şi hrănirea
efectivelor necesare acestor lucrări.

(3) Paza muniţiilor şi a terenurilor în curs de asanare, precum şi însoţirea
transporturilor de muniţii se execută de personal autorizat.
ART. 48

(1) Persoanele fizice şi juridice care iau cunoştinţă de existenţa muniţiilor au
obligaţia să anunţe de îndată centrul operaţional din cadrul serviciului de urgenţă
profesionist, dispeceratul integrat de urgenţă, poliţia sau primarul, după caz.

(2) Se interzice persoanelor fizice neautorizate să ridice, să manipuleze ori să
utilizeze muniţia neexplodată.
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ART. 50
Formaţiunile de intervenţie prevăzute la art. 47 execută gratuit acţiuni de distrugere a

zăpoarelor care pun în pericol localităţile sau siguranţa cetăţeanului.

Reguli de comportare la descoperirea muniţiilor neexplodate

În urma conflictelor armate, pe teritoriul naţional au rămas cantităţi însemnate de
muniţie neexplodată, de diferite tipuri şi calibre (muniţii de infanterie, grenade de mână,
bombe de aviaţie şi de aruncător, proiectile de artilerie, alte elemente de muniţii). Dacă
muniţiile la vedere au fost asanate în primii ani după cel de-al Doilea Război Mondial,
muniţiile rămase îngropate, astupate, depozitate în gropi sau distruse parţial au rămas
conservate şi sunt descoperite şi astăzi, accidental, în majoritatea cazurilor ca urmare a
efectuării diferitelor lucrări de săpături, acestea fiind în perfectă stare de funcţionare.

Cauzele principale ale acestor accidente sunt neglijenţa, ignoranţa,  curiozitatea
deosebită a celor care le descoperă în a afla ce este în interiorul acestora sau a vedea
dacă într-adevăr obiectul respectiv este activ precum şi folosirea acestor muniţii pentru
improvizarea diferitelor scule sau dispozitive necesare efectuării unor activităţi
mecanice.

Elementul care este acţionat şi care produce de altfel explozia muniţiei, este
dispozitivul de iniţiere, acesta fiind introdus în muniţie sub diferite forme: capsă de
aprindere, capsă percutantă, focos, detonator, etc.

Pentru evitarea catastrofelor sau evenimentelor neplăcute cu care se pot confrunta
cetăţenii, pe timpul unei excursii, când săpă o fundaţie pentru ridicarea unei construcţii,
când efectuează diferite lucrări agricole, etc., în locul unde s-au descoperit elemente de
muniţii neexplodate, aceştia trebuie să respecte următoarele reguli elementare :

- Nu le atingeţi.
- Nu le loviţi sau mişcaţi.
- Nu le introduceţi în foc.
- Nu încercaţi să demontaţi focoase sau alte elemente componente.
- Nu lăsaţi copiii să se joace cu asemenea componente.
- Nu ridicaţi, nu transportaţi sau nu introduceţi muniţiile neexplodate în

încăperi, locuinţe sau grămezi de fier vechi.
- În zonele unde se presupune că ar exista muniţii neexplodate nu executaţi

lucrări de îmbunătăţiri funciare, săpături manuale şi nu aprindeţi focul.
- Interziceţi circulaţia vehiculelor, oamenilor şi animalelor în zonă;
- Anunţaţi de urgenţă descoperirea muniţiei neexplodate la:

Poliţie - 955.
Protecţie civilă - 982

Apelul unic de urgenţă - 112
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Tema 10 PC – Adăpostirea populaţiei. Reguli de comportare
în adăpostul de protecţie civilă

Legea 481/2004 privind protecţia civilă republicată în 2008

ART. 9
g) adăpostire - măsură specifică de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a

valorilor culturale şi de patrimoniu, pe timpul ostilităţilor militare şi al situaţiilor de
urgenţă, împotriva efectelor acestora. Adăposturile de protecţie civilă sunt spaţii
special amenajate pentru protecţie în situaţii specifice, proiectate, executate, dotate,
echipate şi autorizate potrivit normelor şi instrucţiunilor tehnice elaborate de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate de ministrul
administraţiei şi internelor.
ART. 20

(1) Cetăţenii sunt obligaţi:
f) să participe la întreţinerea adăposturilor din clădirile proprietate personală

şi, în caz de necesitate, la amenajarea spaţiilor de adăpostire din teren;
ART. 45

(1) Pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional de
efectele atacurilor din aer se realizează sistemul naţional de adăpostire, care cuprinde:
adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă, adăposturi publice de protecţie civilă aflate în administrarea
consiliilor locale şi fondul privat de adăpostire realizat de agenţii economici şi
proprietarii de imobile.

(2) Autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice, agenţii economici şi
proprietarii de imobile au obligaţia să prevadă în planurile de investiţii şi să realizeze
adăposturi de protecţie civilă.

(4) Categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea de adăposturi
publice de protecţie civilă, precum şi adăposturile care se amenajează ca puncte de
comandă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Administraţiei şi Internelor (VEZI HOTARARE nr. 560 DIN 15 IUNIE 2005
PENTRU APROBAREA CATEGORIILOR DE CONSTRUCTII LA CARE ESTE
OBLIGATORIE REALIZAREA ADAPOSTURILOR DE PROTECTIE CIVILA,
PRECUM SI A CELOR LA CARE SE AMENAJEAZA PUNCTE DE COMANDA).

(5) Adăposturile publice de protecţie civilă prevăzute în documentaţiile tehnice ale
investiţiilor se avizează tehnic, premergător eliberării autorizaţiilor de construire, de
către serviciile de urgenţă profesioniste, potrivit metodologiei elaborate de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobată de ministrul administraţiei
şi internelor şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În timp de pace adăposturile publice de protecţie civilă, cu excepţia spaţiilor
amenajate ca puncte de comandă, pot fi utilizate pentru alte destinaţii, cu respectarea
normelor tehnice, cu obligaţia de a fi eliberate în situaţii de urgenţă în maximum 24
de ore şi cu informarea prealabilă a centrelor operaţionale din cadrul serviciilor de
urgenţă profesioniste.
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(7) Adăposturile publice de protecţie civilă se inspectează periodic de către
personalul de specialitate al serviciilor de urgenţă profesioniste; deţinătorii şi
utilizatorii acestor adăposturi sunt obligaţi să îndeplinească normele şi măsurile
stabilite pentru menţinerea adăposturilor şi a instalaţiilor utilitare ale acestora în stare
de funcţionare.

(8) Construirea adăposturilor şi amenajarea altor spaţii de adăpostire cuprinse în
planurile de mobilizare se execută la punerea în aplicare a planurilor respective.

Reguli de comportare în adăpostul de protecţie civilă

- pe timpul adăpostirii să se respecte ordinea şi curăţenia;
- să nu se introducă în adăpost materiale explozive, inflamabile sau toxice;
- să nu se fumeze sau să se folosească lămpi, felinare sau lumânări în adăpost;
- să nu se introducă animale în adăpost;
- persoanele adăpostite trebuie să aibă asupra lor masca contra gazelor sau

mijloace de protecţie individuale a organelor respiratorii şi ale corpului,
documentele de identitate, lanterna, trusa sanitară, medicamente,  rezerva de
alimente şi apă în ambalaje etanşe, haine groase, o patură; în adăposturile
individuale: un pat şi obiectele de valoare care ocupă un volum mic;

- să se acorde primul ajutor sanitar victimelor;
- să nu se producă panică;
- să se respecte toate indicaţiile şi ordinele şefului de adăpost;
- să nu se  părăsească adăpostul decât la semnalul de încetare a alarmei aeriene şi

la comunicatele transmise de organele de protecţie civilă prin posturile de radio
şi televiziune.
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Tema 15 PC – Mijloace improvizate de protecţie pentru
ieşirea din atmosfera contaminată. Construirea unor mijloace

simple utilizate pentru ieşirea din atmosfera contaminată.

1. Filtru cu cărbune
Dintr-un bidon de plastic cu volumul de 1 1itru (spre exemplu, cele folosite

pentru băuturile răcoritoare din comerţ), prin introducerea de rondele de hârtie de
filtru sau sugativă, rondele de pânză şi tifon, precum şi mangal mărunţit, în straturi
succesive, se poate realiza un filtru cu rezultate foarte bune pentru  protecţia
respiratorie. Pentru utilizare, respiraţia se face numai pe gură, prin intermediul acestui
dispozitiv.

2. Masca tip glugă
Gluga se confecţionează din pânză groasă, cu vizorul din folie de polietilenă

cusut peste golul practicat în pânză, în dreptul ochilor. În dreptul nasului şi al gurii se
face un buzunar, căruia, la partea superioară i se aplică o bucată de sârmă sau o
bentiţă de tablă, cu care masca se va fixa pe nas după aplicarea pe faţă. Filtrul se
realizează din 2-4 bucăţi de postav şi vată, cu grosimea de cca. 2 cm, care se coase în
cruce şi diagonale, peste care se toarnă funcţie de gazul toxic pentru care se face
protecţia una dintre soluţiile de mai jos. După umezire, filtrul se introduce în
buzunarul practicat în mască.

Soluţii pentru stropit filtrul:
 împotriva bioxidului de sulf – 50 g bicarbonat de sodiu în 100 ml apă;
 împotriva clorului – 50 g tiosulfat de sodiu în 100 ml apă;
 împotriva acidului cianhidric – 10 g sulfat de cupru ( piatră vânătă ) la 100

ml apă;
 împotriva hidrogenului sulfurat – 2 g cloramină la 100 ml apă;
 împotriva amoniacului – 50  g acid tartric ( sare de lămâie ) la 100 ml apă.

Acidul tartric se poate înlocui cu zeama stoarsă de la 2 – 3 lămâi.

3. Mijloace improvizate din materiale aflate la îndemână
 dintr-un prosop înfăşurat  pe lungime  în interiorul căruia se introduce vată,

se umezeşte şi se leagă la ceafă, peste gură, nas – pentru protecţia căilor
respiratorii;

 din feşe de tifon sau pânză suprapuse, între care se introduce vată sau tifon
din abundenţă, se umezesc, se aplică peste  nas şi gură şi se leagă la ceafă –
pentru protecţia căilor respiratorii;

 ochelari de protecţie sau de vedere (în cazul celor ce folosesc uzual
ochelarii de vedere) pe ramele cărora se pune un  pansament de vată –
pentru  protecţia ochilor;

 din pelerine de ploaie, sau de pescar din material de fâş sau plastic, din
haine de piele sau pânză ţesută foarte des, din material de polietilenă
(folosite pentru ambalarea diverselor obiecte sau la solarii) – pentru
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protecţia pielii. Hainele se vor îndoi până sub gât, se vor lega (strănge) cu
sfoară sau elastic la manşete şi mîneci – pentru protecţia pielii.

 eşarfe, căciuli, şepci, prosoape peste care se pun folii sau pungi de plastic
(dacă sunt  disponibile) pentru protecţia capului;

 cizme  de cauciuc, cizme şold (de pescar), cizmuliţe, galoşi, bocanci de schi
sau de iarnă, cizme şi ghete de sau de înlocuitori – pentru protecţia
picioarelor. Pentru încălţămintea care nu este din cauciuc se trag pungi de
plastic se înfăşoară în folie de polietilenă;

 mănuşi de cauciuc, menajere, de vopsit sau de piele – pentru protecţia
mâinilor şi palmelor.

De reţinut ! Aceste mijloace nu oferă protecţie dacă se stă în atmosferă
contaminată mai mult de 3–7 minute. De aceea, cea mai bună metodă de
protecţie este părăsirea zonei contaminate. Mijloacele prezentate mai sus
se pot folosi şi în cazul contaminării radioactive.
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Tema 14 PC – Exerciţiu de folosire a mijloacelor de protecţie
individuală în caz de accident chimic

HOTĂRÂRE   Nr. 501 din  1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind
asigurarea mijloacelor de  protecţie individuală a cetăţenilor

ART. 1
Prin protecţie individuală se înţelege ansamblul de măsuri ce trebuie desfăşurat, în

cazul producerii unui accident, în vederea limitării sau înlăturării efectelor nocive
asupra organismului uman, imediate sau întârziate, ale uneia sau mai multor substanţe
periculoase.
ART. 2

(1) Prin mijloc de protecţie individuală se înţelege echipamentul care contribuie la
apărarea organismului uman împotriva substanţelor periculoase.

(2) Mijloacele de protecţie individuală sunt destinate protejării căilor respiratorii,
ochilor şi pielii împotriva acţiunii substanţelor periculoase.

(3) Potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protecţiei organismului uman,
mijloacele de protecţie individuală se clasifică astfel:

a) mijloace de protecţie a căilor respiratorii şi a ochilor, respectiv:
a 1) filtrante: masca contra particulelor şi aerosolilor;
a 2) filtrant-sorbante: semimasca şi masca contra gazelor cu cartuş filtro-sorbant;
a 3) izolante: aparate sau măşti izolante şi aparate de respirat cu aer comprimat;
b) mijloace de protecţie a pielii: completuri de protecţie.
(4) Măştile filtrante şi filtrant-sorbante apără faţa şi căile respiratorii împotriva

acţiunii vătămătoare a substanţelor toxice, depunerii prafului radioactiv şi agenţilor
microbieni.

(5) Mijloacele izolante sunt mijloacele de protecţie individuală a căilor respiratorii,
care, spre deosebire de măştile filtrante şi filtrant-sorbante, izolează complet căile
respiratorii de mediul înconjurător.

(6) Completurile de protecţie sunt echipamente confecţionate din materiale care să
asigure protecţia pe timpul acţiunii sau staţionării într-o zonă contaminată.
ART. 4

Asigurarea cu mijloace de protecţie individuală a cetăţenilor se va face în
conformitate cu tipul de risc specific fiecărui obiectiv: nuclear, radiologic, chimic sau
biologic.
ART. 5

(1) Obligaţia asigurării cu mijloace de protecţie individuală a cetăţenilor care se
află în zonele de planificare la urgenţă revine fiecărui obiectiv sursă de risc.

(2) Cetăţenii care se află în afara zonei de planificare la urgenţă au obligaţia să-şi
asigure, prin grijă proprie, mijloacele de protecţie individuală.
ART. 7

(1) Fondurile financiare necesare pentru achiziţionarea mijloacelor de protecţie se
asigură după cum urmează:
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a) de către proprietarul sau administratorul obiectivului sursă de risc, pentru
categoriile de cetăţeni prevăzute în anexa nr. 2, pentru zona de planificare la urgenţă,
precum şi pentru salariaţii proprii;

b) de către instituţiile sau organizaţiile din care fac parte, pentru forţele care
participă la intervenţie;

c) de către autorităţile administraţiei publice locale, pentru personalul propriu care
coordonează intervenţia sau participă la misiuni de intervenţie.

(2) Instituţiile cu responsabilităţi în asigurarea cu mijloace de protecţie individuală
sunt obligate să-şi prevadă anual în bugetele proprii fondurile necesare achiziţionării
de mijloace de protecţie individuală şi pentru menţinerea în stare de operativitate a
acestora.

Se vor consemna:
- data exerciţiului
- personalul participant
- numărul de mijloace de protecţie individuală (măşti contragazelor, costume de

protecţie)
- timpul de îmbrăcare al mijloacelor de protecţie individuală
- recomandări pentru îmbunătăţirea timpului
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Tema 13 PC – Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea populaţiei.
Semnale de alarmare.

SEMNALELE DE ALARMARE ACUSTICE
Semnalele de alarmare acustice a populatiei, institutiilor

publice si operatorilor economici sunt: alarma aeriană, alarma la
dezastre, prealarmă aeriană şi incetarea alarmei.

Durata fiecarui semnal de alarmare este de doua minute
pentru toate mijloacele de alarmare, cu exceptia sirenelor cu aer
comprimat la care durata este de un minut.

a) Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete
a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde intre ele. Pentru
sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a
2 secunde fiecare, cu pauza de 2 secunde intre ele.

b) Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5
sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5
sunete a 8 secunde fiecare, cu pauza de 5 secunde intre ele.

c) Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3
sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde intre ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3
sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 6 secunde intre ele.

d) Semnalul INCETAREA ALARMEI se compune dintr-un
sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute.
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un
sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 1 minut.



TEMA 23
PRINCIPALELE TIPURI DE RISC GENERATOARE DE SITUAŢII DE
URGENŢĂ ÎN ROMÂNIA, GRUPATE ÎN FUNCŢIE DE NATURA LOR.
DEFINIŢIA NOŢIUNII  “DEZASTRU” ÎN CONTEXTUL PROTECŢIEI

CIVILE.

Prin RISC se înţelege nivelul de pierderi preconizat, în sens probabilistic, estimat în
victime, proprietăţi distruse, activităţi economice întrerupte, impact asupra mediului datorită
manifestarii unui HAZARD într-o anumită zonă şi cu referire la o anumită perioadă de timp
(H.G.R. 642/2005).

Prin HAZARD se înţelege posibilitatea de apariţie într-o anumită zonă pe o perioadă
determinată a unui fenomen generator de pierderi.

În România clasificarea tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă este dată de
H.G.R. 2288/2004 astfel:

A. RISCURI NATURALE:
1. Fenomene meteorologice periculoase:

- furtuni ( vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau căderi de grindină);
- inundaţii;
- tornade;
- secetă;
- îngheţ ( poduri şi baraje de gheaţă pe apă, căderi masive de zăpadă, chiciură,

polei).
2. Incendii de pădure ( incendii la fondul forestier, vegetaţie uscată sau culturi de

cereale păioase);
3. Avalanşe;
4. Fenomene distructive de origine geologică:

- alunecări de teren;
- cutremure.

B. RISCURI TEHNOLOGICE :
1. Accidente, avarii, explozii şi incendii în:

- industrie ( prăbuşiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activităţi
tehnologice);

- transport şi depozitare produse periculoase;
- transporturi ( terestre, aeriene, navale, metrou, tunele, transport pe cablu) ;
- nucleare.

2. Poluare ape;
3. Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări;
4. Eşecul utilităţilor publice ( de amploare, reţele importante de radio- televiziune,

telefonie, comunicaţii , energie electrică, gaze, energie termică, apă, canalizare,
epurare ape şi pluviale);

5.  Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos;
6.  Muniţie neexplodată .

C. RISCURI BIOLOGICE
Îmbolnăviri în masă:

- epidemii;
- epizootii / zoonoze.

În urma manifestării unui HAZARD, asociat unei categorii de riscuri, se declanşează o
SITUAŢIE DE URGENŢĂ.

SITUAŢIA DE URGENŢĂ este definită ca eveniment excepţional cu caracter non-militar,
care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile
materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea



de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi
mijloacelor implicate(O.U.G. 21/2004).

O situaţie de urgenţă prost gestionată, sau manifestarea tipurilor de risc cu o intensitate mult
sporită duc la producerea unui DEZASTRU.

Prin DEZASTRU se înţelege un eveniment datorat declanşării unor tipuri de riscuri din
cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale
mediului şi care prin amploare, intensitate şi consecinţe atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de
gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă elaborate şi aprobate
potrivit legii (Legea 481/2004).

OMAI 1995/2005 defineşte două categorii de dezastre: limitat şi major, în caz de cutremur
criteriile de clasificare fiind în funcţie de următorii parametrii:

PARAMETRII NIVEL LIMITAT NIVEL MAJOR
Număr de vieţi omeneşti pierdute, persoane

dispărute ≤ 50 > 50

Număr de răniţi ≤ 150 > 150
Număr de persoane fără locuinţă ≤ 200 > 200
Număr de locuinţe grav afectate ≤ 1000 > 1000

OMAI 638/2005 stabileşte, pe baza unor praguri specifice, definite de către Administraţia
Naţională de Meteorologie, următorii factori generatori de dezastre:

a) inundaţii, prin revărsările naturale ale cursurilor de apă, datorate creşterii debitelor sau
blocajelor produse de gheţuri, plutitori, aluviuni şi avalanşe de zăpadă şi prin scurgeri de pe
versanţi;

b) inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;
c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole,

depuneri de gheaţă, chiciură, polei, îngheţuri timpurii sau târzii, grindină şi secetă (hidrologică);
d) poluările accidentale ale resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi poluări marine în

zona costieră, numite in continuare "poluări accidentale".

OMAI 1475/2006 defineşte criteriile care se iau în considerare la declararea unui dezastru
datorat fenomenelor hidrologice, astfel:

- căderea de precipitaţii în cantitate cel puţin triplă faţă de media multianuală considerată, pe
bazin hidrografic, care s-a datorat activităţilor şi care a condus la inundaţii de proporţii în bazinul
respectiv.

- la combaterea grindinei se consideră dezastru natural meteorologic de proporţii atunci
când, ca urmare a activităţilor, se produce un strat de grindină de minimum 5 cm pe mai mult de
25% din suprafaţa zonei protejate.
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Tema 6 PC – Reguli de comportare după producerea cutremurului

Comportarea 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 vitraje, 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.
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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.

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.
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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.
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Tema 16 PC – Exerciţiu de alarmare-evacuare a
personalului propriu în caz de dezastre

Se vor preciza:
- data exerciţiului
- personalul participant
- locul de evacuare
- tipul de dezastru produs
- verficarea personalului cu atribuţii conform planului de apărare împotriva

dezastrelor (cutremure, inundaţii), planul de evacuare în situaţii de urgenţă
- timpul necesar evacuării personalului
- recomandări pentru îmbunătăţirea performanţei



Pagina 1 din 1

Tema 17 PC – Concluzii rezultate din controalele preventive
executate şi din natura, frecvenţa şi amploarea

situaţiilor de urgenţă pe raza teritorială a unităţii
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Tema 7 PC – Reguli de comportare în caz de inundaţii

CE TREBUIE SĂ ŞTII
În ultimii ani România a fost grav afectată de inundaţii. Potrivit specialiştilor,

acest lucru se datorează schimbărilor de climă, dar şi despăduririlor necontrolate. Nu
doar România a suferit de pe urma inundaţiilor, ci multe alte state europene. La noi
însă, pagubele au fost mult mai mari, iar pierderile de vieţi omeneşti mai numeroase.
Dacă în 2003, când întreaga Europă a fost inundată, România a înregistrat 9 victime
şi 1.500 de gospodării afectate, în 2005 numărul persoanelor decedate a fost de 76, în
vreme ce 96.000 de gospodării au fost avariate. Numărul acestora ar fi putut fi mai
mic dacă digurile ar fi fost în stare bună, dacă toţi primarii ar fi anunţat din vreme că
există riscul unor viituri, dacă legile privind exploatarea forestieră ar fi fost
respectate, dacă oamenii ca tine ar fi ştiut din timp ce trebuie să facă şi dacă s-ar fi
implicat mai mult pentru a reduce efectele inundaţiilor.

Pentru ca pe viitor numărul persoanelor afectate să fie mai mic şi pentru ca tu să
nu figurezi pe lista victimelor, urmează instrucţiunile de mai jos.

CE TREBUIE SĂ FACI
Înainte de inundaţie:
Informează-te dacă locuieşti într-o zonă expusă inundaţiilor, în preajma unui râu

sau a unui versant de pe care se topesc zăpezile. Cele mai expuse zone sunt în lungul
Dunării, al râurilor Jiu, Desnăţui, Amaradia, Teslui. Ploile torenţiale pot genera
„viituri fulger”, cu numeroase pagube. Cele mai frecvente viituri au loc primăvara şi
vara.

Învaţă codul culorilor pentru vreme:
Roşu – condiţii foarte periculoase de vânt, ploi abundente, furtuni, grindină, călduri
foarte mari, ger, viituri puternice.
Portocaliu – pericol ridicat de vânt, ploi, furtuni, grindină, căldură mare, viituri pe
râurile mici.
Galben – fenomene obişnuite pentru zona respectivă, care pot deveni periculoase:
ploi, vânt, temperaturi ridicate, creşteri ale nivelului apelor.
Verde – nu sunt prevăzute fenomene periculoase.

Nu construi în zone inundabile, cum ar fi luncile râurilor.
Curăţă periodic şanţurile din preajma casei. Gândeşte-te din timp unde te-ai

putea refugia dacă vine o inundaţie, ce trebuie să ştie copiii în cazul în care nu sunt cu
tine în acel moment, cum îi ajuţi pe membrii mai în vârstă ai familiei sau pe cei
neputincioşi, unde îţi poţi adăposti animalele. Gândeşte-te ce bunuri vrei să salvezi şi
unde le poţi depozita dacă este anunţată o inundaţie (un loc potrivit ar fi podul casei).

Asigură-ţi gospodăria şi culturile pentru eventualitatea unor distrugeri provocate
de inundaţii.

Pregăteşte o trusă de urgenţă, pe care o vei lua cu tine dacă trebuie să te
refugiezi în pod sau la prieteni, sau dacă autorităţile anunţă evacuarea zonei. Acest
lucru presupune un stoc de provizii suficient pentru toţi membrii familiei, pentru trei
zile: apă, alimente conservate, lanternă şi baterii de rezervă, radio cu baterii, telefon,
haine de schimb, pături, fluier, briceag, deschizător de conserve, pansamente,
dezinfectant, pastile pentru dureri, medicamente necesare dacă cineva din familie
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suferă de diverse boli cum ar fi: astm, diabet, hipertensiune. Nu uita să iei şi
documentele importante: acte de identitate, actele casei, diferite contracte.
Depozitează-le în pungi de plastic care se închid ermetic.

În timpul inundaţiei:
Nu ignora avertizările transmise de autorităţi. Viiturile produse noaptea pot face

multe victime. Contribuie şi tu la protejarea localităţii. Participă la ridicarea digurilor
din saci de nisip.

Evacuează zona dacă autorităţile recomandă acest lucru. Încearcă să te salvezi
pe tine şi familia ta. Sunteţi mai importanţi decât animalele şi lucrurile din casă. Dacă
n-ai reuşit să pleci la timp din casă, urcă-te pe acoperiş şi aşteaptă să fii salvat. Nu
uita să-ţi iei cu tine proviziile pentru situaţii de urgenţă. Ar fi bine să ai fie o barcă
pneumatică, fie anvelope auto, care te pot ţine la suprafaţă.

Exerciţiu de evacuare în caz de inundaţii:
Trebuie menţionate:

- data executării exerciţiului
- personalul participant
- scopul exerciţiului
- timpul rezultat şi condiţiile speciale (evacuare bătrâni, persoane cu handicap)
- concluzii şi recomandări pentru îmbunătăţirea timpului rezultat
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Tema 2 PC – Atribuţii ale primarului şi ale comitetului local
pentru situaţii de urgenţă

Legea nr. 481 din  8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă

ART. 27
Primarul are următoarele atribuţii principale:
a) propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;
b) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;
c) aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de

specialitate;
d) propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;
e) conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;
f) coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
g) aprobă planurile de cooperare cu localităţile învecinate şi organismele

neguvernamentale;
h) dispune măsuri şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire

colective de către administratorul acestora;
i) urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de

înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
j) răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de

protecţie civilă;
k) solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie

civilă;
l) exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;
m) asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în

situaţii de protecţie civilă, precum şi distribuirea celor primite;
n) coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de

protecţie civilă;
o) stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării

cu energie şi apă a populaţiei evacuate;
p) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
q) cooperează cu primarii localităţilor sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în

probleme de interes comun;
r) gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele

de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate.

Ordonanţă de urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă

ART. 24
Comitetele locale au următoarele atribuţii principale:
a) informează prin centrul operaţional judeţean, respectiv al municipiului

Bucureşti, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa
ameninţării acestora;
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b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi
urmăresc îndeplinirea lor;

c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale;

d) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale
şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă;

e) informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;
f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi

organele abilitate.
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Tema 3 PC – Atribuţiile conducătorilor instituţiilor publice/ operatorilor
economici

Legea nr. 481 din  8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă

ART. 28
(1) Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii agenţilor

economici, indiferent de forma de proprietate, au următoarele obligaţii
principale:

a) asigură identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici,
generatori de evenimente periculoase;

b) stabilesc şi urmăresc îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de
pregătire a intervenţiei, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă;

c) organizează şi dotează, pe baza criteriilor de performanţă elaborate de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, servicii de urgenţă private şi
stabilesc regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora ori încheie convenţii
sau contracte cu alte servicii de urgenţă voluntare ori private, care dispun de forţe şi
mijloace capabile să intervină operativ şi eficace în cazul situaţiilor de protecţie
civilă;

d) participă la exerciţii şi aplicaţii de protecţie civilă şi conduc nemijlocit acţiunile
de alarmare, evacuare, intervenţie, limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de
urgenţă desfăşurate de unităţile proprii;

e) asigură gratuit forţelor de intervenţie chemate în sprijin în situaţii de urgenţă
echipamentele, substanţele, mijloacele şi antidoturile adecvate riscurilor specifice;

f) organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în muncă privind
protecţia civilă;

g) asigură alarmarea populaţiei din zona de risc creată ca urmare a activităţilor
proprii desfăşurate;

h) prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării
activităţilor de protecţie civilă;

i) înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le
semnalează, de îndată, cu privire la iminenţa producerii sau producerea unei situaţii
de protecţie civilă la nivelul instituţiei sau agentului economic;

j) stabilesc şi transmit către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor
regulile şi măsurile de protecţie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare,
manipulare, transport şi depozitare;

k) încheie contracte, convenţii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de
urgenţă profesioniste sau voluntare;

l) menţin în stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaţiile de
adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenţiei, ţin
evidenţa acestora şi le verifică periodic;

m) îndeplinesc alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele
şi organele abilitate.

(2) Conducătorii instituţiilor publice şi ai agenţilor economici, indiferent de forma
de proprietate, sunt obligaţi să permită instalarea, fără plată, a mijloacelor de alarmare
pe clădirile proprii.
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(3) Agenţii economici a căror activitate prezintă pericole de accidente majore în
care sunt implicate substanţe periculoase se supun şi prevederilor legislaţiei specifice.
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Tema 1 PC – Principiile managementului situaţiilor de urgenţă. Acţiuni şi
măsuri întreprinse pe durata situaţiilor de urgenţă

Ordonanţă de urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă

ART. 3
Principiile managementului situaţiilor de urgenţă sunt:
a) previziunea şi prevenirea;
b) prioritatea protecţiei şi salvării vieţii oamenilor;
c) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
d) asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă de către autorităţile

administraţiei publice;
e) cooperarea la nivel naţional, regional şi internaţional cu organisme şi organizaţii

similare;
f) transparenţa activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă,

astfel încât acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse;
g) continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă,

de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale până la nivelul autorităţilor
administraţiei publice centrale, în funcţie de amploarea şi de intensitatea acestora;

h) operativitatea, conlucrarea activă şi subordonarea ierarhică a componentelor
Sistemului Naţional.

ART. 4
(1) Pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de

urgenţă se întreprind, în condiţiile legii, după caz, acţiuni şi măsuri pentru:
a) avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol;
b) declararea stării de alertă în cazul iminenţei ameninţării sau producerii situaţiei

de urgenţă;
c) punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de

risc şi, după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial afectată;
d) intervenţia operativă cu forţe şi mijloace special constituite, în funcţie de

situaţie, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative;
e) acordarea de ajutoare de urgenţă;
f) instituirea regimului stării de urgenţă, în condiţiile prevăzute de art. 93 din

Constituţia României, republicată;
g) solicitarea sau acordarea de asistenţă internaţională;
h) acordarea de despăgubiri persoanelor juridice şi fizice;
i) alte măsuri prevăzute de lege.
(2) Pe timpul stării de alertă se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru

înlăturarea stării de forţă majoră.
(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie proporţionale cu situaţiile care

le-au determinat şi se aplică cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de lege.
(4) Acţiunile şi măsurile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se stabilesc în

regulamente, planuri, programe sau în documente operative aprobate prin decizii,
ordine ori dispoziţii emise conform reglementărilor în vigoare.
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Tema 4 PC – Drepturile şi atribuţiile salariaţilor

Legea nr. 481 din  8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă

ART. 31
Salariaţii au următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să beneficieze, în mod gratuit, de echipament de protecţie individuală, de

tratament medical şi antidoturi, dacă sunt încadraţi la agenţi economici sau instituţii
cu surse de risc nuclear, chimic sau biologic;

b) să beneficieze de măsurile de protecţie socială prevăzute prin lege pentru
perioadele de întrerupere a activităţii, impuse de situaţiile de protecţie civilă;

c) să respecte normele, regulile şi măsurile de protecţie civilă stabilite;
d) să participe la instruiri, exerciţii, aplicaţii şi la alte forme de pregătire specifică.



TEMA 24
ALUNECĂRILE DE TEREN

Alunecari de teren - reprezinta alunecarea unor straturi de pamant aflate la suprafata solului
peste cele de dedesubt sau desprinderea unor bucati masive de sol si pietre. Alunecarile de teren sunt
provocate si se asociaza de cele mai multe ori cu alte dezastre cum ar fi furtunile locale puternice si
inundatiile provocate de rauri, defrisari masive, caderi de ploi abundente, topirea brusca a zapezii,
eroziunea solului sau cutremure, putand, de asemenea, sa se produca in zone aflate sub un strat gros
de zapada.

Alunecarile de teren se produc pretutindeni, avand loc cand mase de
piatra, pamant sau noroi se deplaseaza in jos, pe o panta. Alunecarile de
teren pot antrena mase mici sau mari de pamant si roci si se pot deplasa
cu viteze diferite. Sunt declansate de furtuni, ploi abundente, topirea
zapezii, defrisari, cutremure, eruptii vulcanice, incendii sau prin
modificari ale terenului produse de oameni. Alunecarile de noroi sunt
rauri de piatra, pamant si alte materiale saturate cu apa. Ele iau nastere
cand apa se acumuleaza rapid in sol, in timpul ploilor masive sau in

urma topirii bruste a zapezii, transformand pamantul intr-un torent de noroi si alte materiale. Acestea
se pot deplasa rapid in josul pantei sau prin canale si pot lovi la viteze de avalansa, fara avertisment
sau cu un preaviz foarte scurt. Pot sa se deplaseze cativa kilometri de la sursa, crescand in marime,
antrenand copaci, bucati mari de piatra, masini si alte materiale din cale.

Localităţile din judeţul Dolj unde există riscul producerii de alunecări de teren sunt următoarele :

Unitatea administrativ-
teritorială

Potenţialul de producere a
alunecărilor

Tipul alunecărilor
primară reactivată

Breasta ridicat * *
Bucovăţ ridicat * -
Bulzeşti ridicat - *
Caraula scăzut - ridicat * -
Carpen ridicat * -
Drănic scăzut * -
Fărcaş ridicat * -
Greceşti ridicat - *
Secu ridicat * -
Ţuglui scăzut * -
Valea Stanciului scăzut - *
Vârvoru de Jos ridicat - *
Vela ridicat - *



MĂSURI DE PREVENIRE, PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE ÎN CAZ DE
ALUNECĂRI DE TERREN

Faza pre-dezastru - Ce sa faceti inainte de o alunecare de teren

 Contactati autoritatile locale si inspectoratul local pentru situatii de urgenta pentru informatii
asupra riscurilor locale legate de alunecarile de teren.

 Faceti o evaluare a terenului pe care intentionati sa construiti sau pe care se afla proprietatea
dvs.

o experti in geologie, urbanistica sau resurse naturale pot avea anumite informatii privind
zonele vulnerabile la alunecari de teren. Consultati un expert in domeniu pentru sfaturi
si masuri corective pe care le puteti lua pentru a va proteja terenul impotriva
alunecarilor de teren.

 Minimalizati riscurile casnice instaland garnituri flexibile la conducte pentru a evita scurgerile
de apa sau de gaz. Garniturile flexibile sunt mai rezistente la rupere. Garniturile de gaze
trebuie instalate exclusiv de lucratorii companiei de gaze sau de profesionistii autorizati.

 Familiarizati-va cu imprejurimile:
o micile schimbari in peisajul local va pot alerta asupra unei potentiale amenintari

viitoare mai mari;
o observati modul de drenare a apei de ploaie in pante si in special in locurile in care

aceasta se aduna;
o observati orice semn de miscare a terenului, precum mici alunecari, curgeri sau copaci

aflati pe zonele deluroase din apropierea casei dvs., ale caror trunchiuri se inclina
progresiv.

 Observati imprejurimile inainte si in timpul furtunilor puternice, care pot mari pericolul unei
alunecari de teren.

 Invatati sa recunoasteti semnele care anunta iminente alunecari de teren:
o usile si ferestrele casei se blocheaza pentru prima data;
o apar noi fisuri in tencuiala, tigle, caramizi si fundatii;
o peretii exteriori si scarile se departeaza de cladire;
o apar fisuri care se maresc lent pe sol sau pe zone pavate, precum strazi si alei;
o apar defectiuni la utilitatile subterane;
o apar umflaturi de pamant la baza unei pante;
o apa tasneste la suprafata in locuri noi;
o gardurile, zidurile de sustinere, stalpii sau copacii se inclina sau sunt usor de miscat;
o pamantul aluneca in jos intr-o anumita directie si se poate deplasa in acea directie chiar

sub picioarele dvs.

In timpul alunecarii de teren

 Urmariti la radio sau TV buletinele meteo si avertismentele care anunta precipitatii abundente
sau extinse pe perioade de mai multe zile.

 Fiti pregatit de evacuare, asigurandu-va din timp un loc de refugiu.
 Evacuati locuinta daca autoritatile locale va impun sau daca considerati necesar.
 Daca ramaneti acasa, construiti-va un adapost in cea mai sigura parte a gospodariei iar, in

timpul alunecarii de teren evitati sa stati in calea acesteia.
 Fiti in alerta cand rafale scurte si intense de ploaie urmeaza dupa ploi masive sau vreme

umeda, deoarece acestea maresc riscul alunecarii de teren.



 Fiti atent la orice sunet neobisnuit care ar putea indica pamant in miscare, precum copaci
rupandu-se sau pietre care se ciocnesc. Un mic torent de noroi care curge sau cade poate
preceda alunecari de teren mai mari. Noroiul in miscare poate aluneca rapid si uneori fara
avertizare. Puteti auzi o bubuitura slaba care creste in volum, pe masura ce se apropie terenul
deplasat.

 Daca sunteti langa un rau sau canal, fiti atent la cresterea sau scaderea subita a debitului apei si
la schimbarea aspectului apei din limpede in tulbure. Asemenea modificari bruste pot indica
activitati de deplasare a terenului in susul apei. Fiti pregatit sa actionati rapid.

 Fiti atent mai ales cand sunteti la volanul unei masini. Movilele de pamant aflate de-a lungul
soselelor sunt primele susceptibile alunecarilor de teren. Observati pavajul distrus, noroiul,
pietrele cazute si alte indicii ale unor posibile alunecari de teren.

 Plecati rapid din calea alunecarii de teren.
 Zonele considerate sigure sunt:

o zone in care nu au avut loc deplasari de teren in trecut;
o zone relativ plane, la distanta de pante;
o zonele din varful sau de-a lungul crestelor.

 Daca scaparea nu este posibila, ghemuiti-va si protejati-va capul cu mainile.

Faza post-dezatru - Ce sa faceti dupa o alunecare de teren

 Stati departe de zona afectata. Poate exista pericolul altor alunecari.
 Verificati daca exista persoane ranite sau blocate langa terenul deplasat, dar fara sa patrundeti

in zona afectata. Indrumati salvatorii spre aceste locatii.
 Ajutati vecinii care ar putea avea nevoie de asistenta speciala – familii numeroase, copii,

batrani si persoane cu dizabilitati.
 Ascultati la radio si TV ultimele buletine informative.
 Alunecarile de teren pot fi insotite de alte pericole precum avarierea retelelor electrice, de apa,

gaz sau de canalizare si blocarea unor strazi si cai ferate:
o cautati si raportati autoritatilor corespunzatoare daca exista retele de utilitati avariate.

Raportand potentialele pericole, utilitatile respective vor fi intrerupte cat de repede
posibil, prevenind alte dezastre si stricaciuni;

o daca simtiti miros de gaz sau auziti un suierat, nu intrati in cladire sa inchideti utilitatile.
Daca puteti inchide gazul din afara cladirii, de la ceas, faceti-o. Oricum, doar angajatii
companiei de gaz sau alti profesionisti calificati pot reporni instalatiile de gaz;

o verificati daca fundatia cladirii, cosul si terenul inconjurator au suferit pagube.
Stricaciunile fundatiilor, cosurilor si ale terenului inconjurator va pot ajuta sa evaluati
siguranta zonei;

o apelati la expertiza specialistilor in constructii pentru o evaluare completa a starii
imobilelor afectate de alunecarile de teren.

 Fiti atent la inundatii, care pot aparea dupa alunecari de teren. Inundatiile uneori urmeaza
alunecarile de teren, ambele calamitati putand fi provocate de aceleasi cauze.

 Replantati pamantul afectat cat de curand posibil, pentru fixarea stratului de pamant, deoarece
eroziunea cauzata de alunecarile de teren poate duce la inundatii neasteptate si la noi alunecari
de teren in viitorul apropiat.

 Cereti sfatul unui expert pentru evaluarea riscului alunecarilor de teren sau aplicarea unor
tehnici corective, pentru a reduce riscul alunecarilor de teren. Un profesionist va poate informa
asupra celor mai bune metode de a preveni sau reduce riscul alunecarilor de teren, fara a da
nastere la pericole viitoare.



 Nu construiti nimic fara autorizatiile necesare, mai ales in zonele cunoscute ca fiind predispuse
la alunecarile de teren.



USI ETANSE PENTRU ADAPOSTURI DE PROTECTIE CIVILA

Usile si obloanele metalice etanse sunt utilizate la intrarile in subsolurile constructiilor civile si industriale
amenajate ca adaposturi de protectie civila.

Produsele asigura etanseitatea si rezistenta la presiune impuse de utilizarea lor ca elemente nestructurale de
inchidere de siguranta.

Usile si obloanele metalice etanse se monteaza numai in golurile practicate in peretii de beton, inainte
de turnarea acestora.

Durata de viata a produselor este de 25 ani, cu respectarea conditiilor de montaj si intretinere periodica.
Pentru usi si obloane metalice etanse SETUM detine Agrementul Tehnic nr. 016 – 06/247 – 2007, elaborat de

ICECON Bucuresti.
Usile si obloanele etanse fabricate de SETUM respecta “Cerintele tehnice pentru tamplaria metalica si din

beton armat de protectie, necesara echiparii adaposturilor de protectie civila” emis de Inspectoratul General pentru
situatii de Urgenta si prevederile Legii nr. 10/1995 privind Calitatea in Constructii.

Tipuri constructive si dimensiuni

Tip
constructiv

Dimensiuni interioare
standarizate
Lint x Hint

(mm)

Dimensiuni
exterioare

Lext x Hext
(mm)

Grosime
tablie
(mm)

USA

UME0 800 x 1800 1040 x 2040 25
UME1 800 x 1800 1040 x 2040 18
UME2 800 x 1800 1000 x 2000 14
UE 800 x 1800 1000 x 2000 8

OBL
ON

OME0 700 x 700 900 x 900 16
OME1 700 x 700 900 x 900 10
OME2 700 x 700 900 x 900 8

PAN PME2 1400 x 2100 1640 x 2340 8



OU
COMPONENTA:

Rama (toc) - confectionata din profil otel cornier laminat, asamblata prin sudura.
Tablie (foaie usa) - confectionata din tabla de otel cu grosime in functie de nivelul de protectie asigurat
Balamale - 2 buc de sustinere.
Dispozitive de inzavorare - 4 buc pentru usa, respectiv 3 buc pentru oblon, pentru fixarea tabliei pe rama in pozitia „inchis”.
Sistem de etansare - garnitura autoadeziva pozitionata perimetral pe Tablie.
Sistem de fixare a ramei - in golul peretilor din beton, ancore sau praznuri.
Sistem de auto-deblocare - sistem cu surub



MASTI COMPLETE IMPOTRIVA GAZELOR CU UN SINGUR FILTRU

DOMENIU DE UTILIZARE:

Sunt masti pentru utilizare generala sau speciala (exceptand lucrul in subteran sau in atmosfera exploziva) cand este necesara
protectia cailor respiratorii, a fetei si ochilor fata de actiunea substantelor chimice periculoase – toxice, agresive, iritante, sub orice forma
(gaze, vapori, stropi, pulberi).

Se utilizeaza impreuna cu un cartus filtrant adecvat noxei si concentratiei acesteia in mediul de munca sau cu un aparat izolant cu
aer comprimat cu circuit deschis, cu racord filetat potrivit racordului mastii standardizat, 40x1/7”).

TIPURI DE MASTI:

Masca industriala tip cagula, model P 2085
Masca industriala cu bretele, model M 74
Masca cu vizor panoramic, model P 1240





CARTUSE FILTRANTE PENTRU MASTILE CONTRA GAZELOR

TIP CULOARE APLICATIE
Md.74

Masca industriala
cu bretele

P2085
Masca industriala

tip cagula

P1240
Masca cu vizor

panoramic

A violet

-Vapori organici P2340 SX S2 P2340 SX S2 P2340 SX S2

-solventi P2443 SX S2 P2443 SX S2 P2443 SX S2

P2454 SX S2 P2454 SK S2 P2454 P 2339 SX
S1 SX S2

P 2339 SX S1 P 2339 SX S1

A-P3 violet + alb
-Vapori organici P2435 SX-S2P P 2435SX-S2P3 P2435SX-S2P3

-Solventi P2434 SX-S2P P2434SX-S2P3 P2434SX-S2P3
-Particule

B GRI

Gaze acide, P2340 B2 P2340 B2 P2340 B2
halogeni P2443 B2 P2443 B2 P2443 B2

-Cl P2454 B2 P2454 B2 P2454 B2
-H2S P2339 B1 P2339 B1 P2339 B1
HCN

E Galben

Bioxid P2340 E2 P2340 E2 P2340 E2
de sulf P2443 E2 P2443 E2 P2443 E2

P2454 E2 P2454 E2 P2454 E2
P2339 E1 P2339 E1 P2339 E1



K Verde Amoniac

P2340 K2 P2340 K2 P 2340 K2
P2443 K2 P2443 K2 P 2443 K2
P2454 K2 P2454 K2 P2454 K2
P2339 K1 P2339 K1 P2339 K1

P ALALB Particule

P2432 P3R P2432 P3R P2432 P3R
P2437 P3R P2437 P3R P2437 P3R
P 2481P3R P 2481P3R P 2481P3R
P 2482 P3R P 2482 P3R P 2482 P3R

B1E1

GRI H2S P2433 SX P2433 SX P2433 SX
Galben SO2 P2436 SX P2436 SX P2436 SX

Cl2
HCN
HCl

Benzen
Oxizi de azot
Acid acetic

Sulfura de carbon
Acrilonitril
Clorcian
Fosgen

SX- Fara banda de
culoare

Benxzen
P 2440 SX-V P 2440 SX-V P 2440 SX-Vvop- Acetona

sitor
B1E1 GRI H2S P2434 –SX P3 P2434 –SX P3 P2434 – SX P3

Galben SO2 P2435- SX P3 P2435- SX P3 P2435- SX P3



Cl2
HCN

ALB HCl
Benzen

Oxizi de azot
Acid acetic

Sulfura de carbon
Acrilonitril
Clorcian
Fosgen

+
Particule

CO Monoxid de
carbon P 2442 P 2442 P 2442

SX Violet H2S P 2444 SX-H2S P 2444 SX-H2S P 2444 SX-H2S

Toate cartusele cu masa > 550 se folosesc cu masca completa ,cu tub de legatura.
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TEMA 21

În funcţie de clasificarea stării de urgenţă (urgenţă
în exteriorul amplasamentului sau urgenţă
generală) autorităţile locale vor activa planul de
intervenţie în caz de accident nuclear, în această
situaţie sunteţi rugaţi să:

- rămâneţi calmi;
- adăpostiţi membrii familiei dumneavoastră
- adăpostiţi animalele;
- închideţi ferestrele şi uşile, încercând

ermetizarea acestora cu materiale din casă
(bandă adezivă, bandă izolatoare, cârpe, etc);

- comutaţi televizoarele sau aparatele de radio, pe
posturile desemnate să transmită informaţii
urgente  şi ascultaţi instrucţiunile transmise;

- închideţi aragazele şi stingeţi focul din sobă,
dacă este cazul.

- închideţi gurile de aerisire, instalaţiile de
ventilaţie sau de climatizare;

- protejaţi, pe cât este posibil, hrana şi apa din
exteriorul locuinţelor prin acoperirea cu o
prelată, folie de plastic, etc.

1. ADĂPOSTIREA
a. Populaţia
 Nu încercaţi să mergeţi la scoală pentru a vă

lua copiii. Personalul autorizat va avea grijă de ei;
 Nu folosiţi telefonul dacă nu este absolut

necesar. Lăsaţi liniile libere pentru utilizarea
acestora  de către autorităţi;

 Rămâneţi în casă sau la subsol (pivniţă)
până la primirea altor instrucţiuni. Dacă trebuie să
ieşiţi din casă datorită unor motive bine

întemeiate, purtaţi un echipament de protecţie
de tipul: salopetă, căciulă,mănuşi şi bocanci sau
cizme;

 Reveniţi  cât mai repede posibil, spălaţi-vă
imediat folosind o sursă de apă curentă (duş), iar
echipamentul de protecţie dezbrăcaţi-l înainte de
intrarea în casă (pivniţă), împachetaţi-l şi
închideţi-l în saci de plastic;

 Se interzice consumul legumelor din
grădinile afectate, a laptelui produs în această
zonă sau al oricăror alimente, care au fost
expuse sau neîmpachetate pe durata stării de
urgenţă;

 Dacă alarma de urgenţă nucleară v-a
surprins în exterior, odată ajunşi la adăpost,
scoateţi-vă hainele şi închideţi-le în saci de
plastic. Curăţaţi-vă părul şi corpul prin spălare,
utilizând sursa de apă curentă.

b. Animalele
 toate animelele aflate în locuri deschise (vitele

de la păşune, găinile din curte,etc.) vor fi
introduse în adăposturi şi încuiate.

 asiguraţi hrana  şi apa  pentru aceste animale
din surse protejate

 reduceţi cât mai mult  posibil aerisirea  casei şi
a adăpostului animalelor

2. EVACUAREA
- Există posibilitatea  ca să primiţi  mesaje să

evacuaţi  zona în care vă găsiţi. Toate
informaţiile necesare pentru evacuare vor fi

transmise la radio şi TV sau vor fi anunţate
prin sistemul de amplificare al maşinilor de
poliţie şi celor aparţinând serviciilor de
urgenţă profesioniste.

- Părăsiţi  locuinţele sau locurile de muncă şi
deplasaţi-vă la locul de îmbarcare. Veţi avea
timp suficient pentru a vă împacheta
articolele importante, să închideţi aparatele
electrice, să vă ocupaţi de animale, să
închideţi locuinţa şi să părăsiţi zona.

Dacă vi se comunică să evacuaţi zona, aveţi grijă
să împachetaţi următoarele:

- Articole de toaletă şi două rânduri de haine;
- Medicamente prescrise şi alte medicamente

necesare;
- Acte de identitate, bani, permisul de

conducere, etc.;
- După aceea luaţi toate măsurile de prevedere

obişnuite pentru o plecare de acasă de o zi.
Evacuarea se poate realiza:

1. cu automobilul personal, respectând
instrucţiunile echipajelor de poliţie
rutieră;

2. cu autobuze special desemnate:
- acestea se vor afla la puncte de îmbarcare
anunţate prin sistemul de amplificare al
maşinilor de poliţie, ale Inspectoratului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau prin
comunicate Radio-TV.

REGULI DE COMPORTARE
ÎN CAZ DE ACCIDENT NUCLEAR SAU

URGENŢĂ RADIOLOGICĂ
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Locurile unde se poate face evacuarea sunt:
- la prieteni sau rude. Dacă puteţi deplasaţi-
vă la prieteni sau membrii ai familiei, care se
află în afara zonei afectate.
- la Centrele de Primire. Acestea sunt
special amenajate pentru a vă asigura hrana,
adăpostul precum şi asistenţa medicală şi
religioasă.
Pe perioada absenţei dumneavoastră, unităţile

aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor
vă vor asigura securitatea locuinţei.

În caz de urgenţă, controlul strict al circulaţiei
este esenţial pentru o evacuare rapidă şi pentru
asigurarea pazei locuinţei părăsite.

Nimeni nu va fi împiedicat să intre în zona de
restricţie dacă doreşte să-şi întâlneacă familia. În
caz de urgenţă, reunirea familiei este prioritară.

Oamenii în vârstă, cei care sunt bolnavi şi cei
inapţi fizic pot avea nevoie de ajutor în cazul
evacuării. Dacă sunteţi în această situaţie, agăţaţi la
fereastră o bucată de pânză albă (cearşaf, cămaşă,
prosop), care să fie vizibilă din stradă. Astfel,
vecinii vor cunoaşte situaţia dumneavoastră şi vor
anunţa responsabilii cu evacuarea zonei respective.
Echipajele de poliţie şi cele aparţinând serviciilor de
urgenţă profesioniste vă vor acorda imediat ajutorul.

3. ADMINISTRAREA  PASTILELOR DE
IODURĂ DE POTASIU

Un mod de protecţie şi prevenire împotriva
iodului radioactiv este de a lua pastila de iodură de
potasiu (KI). Pastila de KI este mult mai eficientă
dacă este luată înaintea expunerii la iod radioactiv.

În acest caz, pastila de KI poate asigura o
reducere a dozei încasate cu 98%. Dacă este luată la
4 ore după expunerea la iod radioactiv, pastila vă
asigură o reducere a dozei încasate cu 50%.

Administrarea de pastile KI trebuie făcută
rapid în cazul unei urgenţe. Astfel de pastile vor fi
disponibile şi la Centrul de Primire pentru a fi
distribuite. Personalul şcolilor va administra
aceste pastile copiilor, atunci când va fi necesar.

Pentru personalul care se găseşte în tranzit,
acesta poate primi pastilele de la Centrul de
Primire.

4. PROTECŢIA POPULAŢIEI PRIN
UTILIZAREA MIJLOACELOR  DE

PROTECŢIE  INDIVIDUALĂ  SAU A
MIJLOACELOR IMPROVIZATE

În scopul evitării contaminării radioactive
provenite ca urmare a accidentelor nucleare  sau
urgenţelor radiologice, este important ca
organismul să nu vină în contact direct cu praful
radioactiv, reducându-se astfel acţiunea radiaţiei.

Este indicat utilizarea măştilor contra gazelor,
împreună cu pelerine, mănuşi şi ciorapi de
protecţie (mijloace individuale de protecţie).

Acolo unde acestea nu există (gospodării,
locuinţe particulare) se pot utiliza mijloace aflate
la îndemână (pânză groasă, material plastic,
mănuşi de unică folosinţă, etc).

Scopul este de a împiedica pătrunderea
prafului radioactiv pe căile respiratorii şi
împiedicarea depunerii acestuia pe corp.

După pătrunderea în adăposturi sau incinte
realizate special şi prevăzute cu sisteme de
filtroventilaţie, la dezbrăcarea mijloacelor de
protecţie utilizate, este obligatoriu depozitarea
acestora în saci de plastic, evitându-se contactul
cu  materialele contaminate.

SĂ AVEŢI ÎNTOTDEAUNA LA  ÎNDEMÂNĂ:

LANTERNA
cu baterii de rezervă

RADIORECEPTOR
PORTABIL

cu baterii de rezervă

STINGĂTOR

TRUSĂ DE PRIM
AJUTOR

APĂ DE BĂUT
(cel puţin un litru de

persoană pe zi)

REZERVĂ DE
HRANĂ

(suficientă pentru cel
puţin trei zile)

Apel unic de urgenţă: 112



TEMA 25
INUNDAŢIILE ŞI FENOMENELE METEOROLOGICE

PERICULOASE

Inundaţiile ar putea fi definite ca acoperiri cu apă, prin revărsarea a unor întinse suprafeţe de
teren. Şi inundaţiile ca şi celelalte tipuri de calamităţi se pot datora unor fenomene naturale cât şi unor
activităţi umane (inundaţii accidentale).

Cele mai frecvente inundaţii sunt însă cele datorate revărsării apelor curgătoare sau formării
unor torente, ca urmare :

- a unor ploi abundente, de lungă durată;
- a topirii rapide a straturilor de zăpadă;
- blocării de apă de către gheţari;
- creare de baraje prin alunecări de teren, etc.

Ploile torenţiale şi topirea zăpezilor crează condiţii pentru creşterea nivelului apelor curgătoare
şi revărsării acestora peste albie, revarsare care pot cuprinde suprafeţe întinse de teren. Acest
fenomen conduce la crearea unui front de apă - unda de viitură - a cărui amploare depinde de
cantitatea şi durata precipitaţiilor, precum şi de distribuţia acestora în cadrul unui bazin hidrografic.

Inundatiile pot fi prevazute, cu exceptia celor instantanee, care se manifesta similar spargerii
unui baraj. Astfel, acest tip de dezastru este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire. In
functie de amploarea lor, inundatiile pot distruge imobile, poduri si recolte, pot ucide oameni,
animale domestice si fauna.

Sprijinul oferit populatiei afectate de inundatii de catre serviciile specializate ale autoritatilor si
de voluntari ai Crucii Rosii inca din primele ore de la producerea dezastrului are ca obiective
principale, intr-o prima faza, salvarea vietii oamenilor aflati in conditii de risc maxim prin actiuni de
evacuare din zonele izolate/periculoase, acordarea primului ajutor si a serviciilor de asistenta de baza,
si, in masura posibilului, salvarea bunurilor materiale ale acestora. In faza urmatoare, se actioneaza
pentru asigurarea asistentei victimelor in ceea ce priveste accesul la apa potabila, alimente de baza,
adapost, salubritate, ingrijiri medicale de baza, prevenirea aparitiei si raspandirii epidemiilor.

Coordonarea operatiunilor de interventie pentru limitarea consecintelor inundatiilor reprezinta
o provocare specifica pentru serviciile de urgenta, deoarece, uneori, sunt acoperite de apa arii vaste de
pamant, facand coordonarea foarte dificila. In aceste conditii, organizarea logisticii, transportului si
distributiei ajutoarelor este dificila, cu atat mai mult cu cat, adesea, este deteriorata si infrastructura
locala.

Inundatiile ce se produc instantaneu (ruperea unui baraj/dig sau ploaia torentiala cu cantitate
mare de apa pe unitatea de timp si suprafata) sunt provocate de volume extreme de apa ce apar brusc
si curg rapid, acoperind mari suprafete. Datorita instalarii lor rapide, inundatiile instantanee sunt
dificil de prevazut si le ofera oamenilor putin timp pentru a scapa in locuri mai inalte si a lua cu ei
apa potabila, alimente, imbracaminte groasa, mijloace de comunicare si alte articole esentiale pentru
asigurarea supravietuirii.



Dupa producerea inundatiei pot aparea riscurile izbucnirii unor epidemii, cele mai probabile
fiind bolile infectioase cu transmitere hidrica (holera, hepatita A).

Dezastre colaterale ce pot fi cauzate de ploi puternice si inundatii:
Cedari de baraje/diguri - pot fi provocate de o constructie defectuoasa sau de deplasarea fundatiei
barajului in urma unui cutremur sau a unor foraje efectuate in apropiere. Barajele/digurile construite
din pamant sunt mai predispuse sa cedeze cand ploile excesive umplu rezervorul peste cota de atentie
sau pana la refuz. Apa excedentara se revarsa in acest caz peste baraj, erodandu-l treptat si taind
canale adanci in el. Acestea slabesc intreaga structura care, prin urmare, poate ceda complet.
Rezultatul cedarii unui baraj sau ruperea unui dig este eliberarea brusca a unor cantitati mari de apa
care matura totul in cale pe o suprafata intinsa, cauzand multe decese si accidentari.

MĂSURI DE PREVENIRE, PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE ÎN CAZUL INUNDAŢIILOR

FAZA PRE-DEZASTRU - CE SA FACETI INAINTE DE INUNDATIE

 Inundatiile pot sa apara oricand si oriunde. Exista multe zone predispuse la inundatii pe tot cuprinsul
tarii, avand diferite nivele de risc. Inundatiile pot afecta pe oricine!

 Interesati-va la oficialitatile locale daca proprietatea dvs. se afla intr-o zona predispusa la inundatii sau
cu risc ridicat. (Tineti minte ca si in afara zonelor cu risc inalt se produc deseori inundatii). Aflati care
sunt semnalele oficiale de avertizare pentru inundatii si ce trebuie sa faceti cand le auziti. De
asemenea, intrebati cum va puteti proteja casa de inundatii.

 Identificati barajele existente in zona in care locuiti si determinati daca ele reprezinta un potential
pericol pentru dvs.

 Cumparati un aparat de radio alimentat cu baterii si seturi de baterii de rezerva, pentru a putea afla
oricand, chiar si dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica, toate notificarile legate de inundatii
emise de autoritati.

 Afisati numerele de telefon ale serviciilor de urgenta langa telefon. Invatati copiii sa sune la 112.
 Fiti pregatit pentru evacuare. Familiarizati-va cu rutele de evacuare din comunitatea dvs. si aflati unde

puteti gasi zone inalte. Planificati si exersati cu familia dvs. o ruta de evacuare in caz inundatii.
 Discutati cu familia despre inundatii. Planificati un loc de intalnire pentru membrii familiei, in

eventualitatea in care sunteti separati in cazul unui dezastru si nu va puteti intoarce acasa. Stabiliti o
persoana de contact din afara localitatii la care vor suna toti membrii familiei pentru a anunta ca sunt
nevatamati. Asigurati-va ca toti membrii familiei cunosc numele, adresa si numarul de telefon al
persoanei de contact.

 Determinati cum i-ati putea ajuta pe alti membri de familie care locuiesc separat, dar care ar putea
avea nevoie de ajutorul dvs. in cazul unei inundatii. Determinati orice nevoie speciala pe care ar putea
s-o aiba vecinii dvs.

 Pregatiti-va sa supravietuiti pe cont propriu pentru cel putin trei zile. Alcatuiti un set de provizii pentru
dezastre. Pastrati si improspatati un stoc de alimente si de apa potabila suplimentara.

 Pastrati documentele importante si obiectele personale de neinlocuit (cum ar fi fotografiile) intr-un loc
unde nu se vor deteriora. Daca se prefigureaza o inundatie majora, luati in considerare depozitarea
acestora intr-un loc mai sigur decat locuinta dvs.

 Invatati cum sa intrerupeti utilitatile, cum ar fi alimentarea cu curent electric, gaz si apa, de la
intrerupatoarele si supapele principale. Aflati cum functioneaza sistemul de incalzire.

 Evitati sa construiti in zone predispuse la inundatii, exceptand cazul in care o faceti pentru a va
suprainalta locuinta si a-i intari structura de rezistenta.

 Nu construiti fara obtinerea tuturor autorizatiilor legale. Fiecare autorizatie are un temei bine
determinat.

 Cumparati si instalati pompe de apa, pe care sa le puteti alimenta si de la generatoare de rezerva in
cazul intreruperii curentului.



 Amplasati centralele, boilerele si panourile electrice la etajele superioare sau in pod daca exista riscul
sa fie acoperite de ape. Daca acestea se afla la parter, ar trebui sa se afle cu cel putin 30 cm peste
limita de inundatie stabilita in proiectul imobilului, iar peretii sau suportul pe care sunt montate sa fie
din beton.

 Angajati un electrician autorizat care sa mute componentele retelei electrice a casei (intrerupatoare,
prize, doze si cabluri) cu cel putin 30 cm peste limita de inundatie proiectata la locuinta dvs.

 Instalati supape de siguranta (anti-retur) pe conductele de canalizare, pentru ca in caz de inundatii apa
sa nu poata patrunde prin acestea in locuinta dvs.

 Construiti bariere pentru a impiedica apa sa ajunga in cladire.
 Izolati peretii fundatiilor cu materiale hidroizolante, pentru a preveni infiltrarea si erodarea de catre

apa a structurii de rezistenta a imobilelor.
 Contactati agentiile locale insarcinate cu siguranta constructiilor si managementul dezastrelor pentru

mai multe informatii.
 Intretineti santurile de scurgere din gospodarie si de la drumul de acces in gospodarie. Nu plantati

altceva dacat iarba, nu lasati sa se adune resturi vegetale sau gunoaie.

CE SA FACETI IN TIMPUL UNEI INUNDATII

 Fiti constient de riscul unei inundatii instantanee. Daca exista o sansa oricat de mica de aparitie a unei
inundatii instantanee, gasiti modalitatea de a va muta cat mai repede intr-o zona mai inalta.

 Ascultati posturile de radio sau televiziune pentru informatii locale.
 In cazul in care sunteti surprins in afara locuintei (pe strazi, in scoli, in parcuri, sali de spectacol, in

gari, autogari, magazine, alte locuri), este necesar sa respectati cu strictete comunicarile primite si sa
va indreptati spre locurile de refugiu cele mai apropiate.

 Memorati cursurile de apa, canalele de scurgere si alte zone despre care se stie ca pot fi inundate
brusc. Inundatii instantanee pot aparea in astfel de zone chiar si fara semne prevestitoare tipice, cum ar
fi nori de ploaie sau ploi abundente.

Daca autoritatile locale emit o alerta de inundatii, pregatiti-va de evacuare:
o Respectati ordinea de evacuare stabilita: copiii, batranii, bolnavii si, in primul rand, cei din zonele cele

mai periclitate;
o Asigurati-va locuinta. Daca aveti suficient timp, fixati sau mutati inauntru toate bunurile aflate afara.

Mutati bunurile esentiale la etajele superioare.
o Daca vi se solicita de catre autoritatile locale, intrerupeti utilitatile de la panourile sau valvele principale.

Deconectati toate aparatele electrice. Nu atingeti echipamentele electrice daca sunteti ud sau daca stati in
apa.

o Umpleti cu apa cazile si chiuvetele, alte recipiente, pentru cazul in care apa devine contaminata sau
furnizarea ei se va intrerupe. Inainte de a le umple, curatati-le prin spalare cu cloramina.

o Scoateti animalele din gospodarie si dirijati-le catre locurile care ofera protectie.
o La parasirea locuintei, luati documentele personale, o rezerva de alimente, apa, trusa sanitara, un mijloc

de iluminat, un aparat de radio si pe timp friguros, si imbracaminte mai groasa.
o Dupa sosirea la locul de refugiu, comportati-va cu calm, pastrati ordinea, ocupati locurile stabilite,

protejati si supravegheati copiii, respectati masurile stabilite. Ajutati persoanele care au nevoie de
sprijin.

o Pastrati in permanenta setul de provizii pentru dezastre la indemana.
o Daca vi se spune sa va evacuati locuinta, conformati-va imediat.
o Daca apa incepe sa creasca in interiorul locuintei dvs. inainte sa va evacuati, retrageti-va la etaj, in pod,

iar daca este necesar chiar pe acoperis.
o Apa provenita din inundatii poate fi contaminata cu substante chimice, alte substante toxice sau cu

diverse alte deseuri. Daca ati venit in contact cu apa provenita din inundatii, spalati-va pe maini cu
sapun si apa dezinfectata.



o Nu va deplasati prin apa curgatoare. Apa curgatoare de numai 15 cm adancime va poate dobori de pe
picioare. Daca este necesar sa va deplasati prin zone inundate, faceti-o acolo unde apa nu este in
miscare. Folositi un bat pentru a verifica daca solul din fata dvs. este stabil, pentru a evita obstacolele.

o Nu treceti cu masina prin zone inundate. 15 cm de apa ajung pana la caroseria majoritatii autoturismelor,
cauzand pierderea controlului si posibila impotmolire. 30 cm de apa sunt suficienti pentru ca majoritatea
autovehiculelor sa pluteasca. 60 cm de apa vor matura aproape orice fel de vehicul. Daca apa creste in
jurul masinii dvs., abandonati-o imediat si mutati-va intr-o zona mai inalta, daca puteti s-o faceti in
siguranta. Atat dvs. cat si vehiculul riscati sa fiti luati rapid de ape, pe masura ce nivelul inundatiei
creste.

o Apa conduce curentul electric, deci stati departe de liniile de tensiune cazute si de cablurile electrice!
o Fiti atenti la animale - in special la cele periculoase. Si animalele isi abandoneaza adaposturile in

inundatii.

FAZA POST-DEZATRU - CE SA FACETI DUPA INUNDATIE

 Evitati apa provenita din inundatie. Aceasta poate fi contaminata cu petrol, benzina sau diverse deseuri
din canalizari. De asemenea, apa poate fi incarcata electric datorita unor linii electrice subterane sau
cabluri cazute la pamant.

 Fiti precaut in zonele in care apele s-au retras. Drumurile pot fi erodate si pot sa se prabuseasca sub
greutatea unui autovehicul.

 Nu va apropiati de cablurile electrice cazute la pamant si raportati-le imediat companiei de
electricitate.

 Nu va apropiati de zonele de dezastre stabilite de autoritati, exceptand cazul in care acestea solicita
voluntari.

 Intoarceti-va acasa doar cand autoritatile considera ca o puteti face in siguranta. Nu intrati in cladiri
inconjurate de apa. Fiti extrem de precaut cand intrati in cladiri. Pot exista defecte structurale ascunse,
in special la fundatii.

 Inainte de a reveni in locuinta dvs., inspectati cladirea si asigurati-va ca nu exista modificari
structurale. Nu intrati daca exista posibilitatea ca imobilul sa se prabuseasca.

 Cand reveniti in locuinta dvs., nu folositi chibrituri, brichete sau alte obiecte ce produc o flacara
deschisa, deoarece exista posibilitatea sa se fi strans gaz in interior. Daca simtiti miros de gaz sau
auziti un suierat, deschideti un geam, parasiti locuinta rapid si sunati compania de gaze de la un vecin.

 Pentru siguranta dvs., nu reporniti curentul inainte ca reteaua electrica din locuinta sa fie verificata de
catre un electrician autorizat.

o Luati in consideratie necesitatile de sanatate si siguranta ale familiei dvs.:
o Spalati-va frecvent pe maini cu sapun si apa curata, daca veniti in contact cu apa provenita din

inundatii.
o Aruncati mancarea care a intrat in contact cu apa provenita din inundatii, inclusiv conservele.
o Fierbeti apa de baut si cea folosita la prepararea mancarii pana cand autoritatile o declara

potabila. Urmariti stirile pentru a afla daca sursa de apa a comunitatii este sau nu contaminata.
o Urmariti stirile pentru a afla unde va puteti adresa pentru a fi ajutati sa obtineti adapost,

imbracaminte si mancare.
o In caz de necesitate, apelati la cea mai apropiata institutie medicala pentru a va asigura

asistenta de specialiate.
 Reparati cat mai curand posibil rezervoarele septice, tevile si conductele de apa si canalizare, fantanile,

instalatiile sanitare si de salubritate stricate. Instalatiile sanitare si sistemele de canalizare defecte
reprezinta un risc serios pentru sanatate.

 Asigurati-va ca respectati standardele si reglementarile locale cand reconstruiti. Folositi materiale si
tehnici de constructie care sa asigure rezistenta la apa a locuintei dvs., astfel incat aceasta sa fie
protejata in viitoarele inundatii.



Împotriva inundaţiilor, indiferent de cauza lor este posibil să se asigure măsuri de prevenire şi
protecţie astfel încât să se diminueze sau să se elimine acţiunea lor distructivă.

Măsurile de prevenire a apariţiei inundaţiilor sau de diminuare-eliminare a acţiunilor distructive se pot
asigura prin :

a). realizarea unor măsuri/acţiuni destinate să asigure reţinerea şi întârzierea scurgerii apelor de pe
versanţi, din afluenţii mai mici ai bazinelor de recepţie sau din torente ce s-ar forma ca urmare a unor ploi
abundente sau prin topirea zăpezilor etc.

Aceste masuri se pot realiza prin :

- acţiunea de împădurire sau reîmpădurire a versanţilor;
- crearea unor tipuri de învelişuri vegetale care să favorizeze infiltraţia şi să reducă scurgerea apelor pe

versanţi;
- construirea unor baraje de retenţie pe fundul vailor, în acest fel realizându-se scurgerea debitelor

suplimentare de apă pe râul principal în perioade mai mari de timp;

b). modificarea cursului inferior al râurilor, realizabilă prin :

- construirea unor diguri de-a lungul albiei râurilor, pe ambele maluri. În acest fel se impiedică
inundarea luncii invecinate prin revarsarea apelor râului. Forma şi dimensiunile acestor diguri trebuie să fie
astfel realizate încât să reziste la presiunea apei şi la acţiunea de eroziune. Ele trebuie să fie suficient de înalte
încât să poată opri şi cele mai mari viituri;

- scurtarea cursurilor râurilor prin secţionarea buclelor mari (meandrelor), construind o serie de canale
care să asigure o scurgere directă a apelor. Această acţiune are ca efect mărirea pantei şi implicit a vitezei de
scurgere a apei;

- realizarea unor bazine temporare pe unele porţiuni de luncă pentru a reţine apa revărsată. Se reduce
în acest fel vârful viiturilor;

c). zonarea luncilor inundabile în vederea asigurării desfăşurării unor activităţi umane în aceste zone
sub control strict. Se stabilesc, în acest sens, amenajările permise astfel încât să se asigure dezvoltarea optimă,
raţională a luncii în condiţiile reducerii pagubelor. Se crează astfel : zona de interdicţie, în care se interzice
orice construcţie în zona canalului de inundaţie. În această zonă este admis numai păşunatul; zona de
restricţie, în care inundaţiile nu sunt frecvente. În aceesta zonă sunt admise unele construcţii cu respectarea
unor criterii de proiectare; zona de avertizare situată în afara nivelulul inundaţiei de proiectare.

Sunt permise construcţiile semnalându-se pericolul de inundaţie;
d). aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor şi altor construcţii civile ori industriale să

reziste la creşterea nivelului apelor şi la viteza de deplasare a acestora.
Măsurile se referă la umpluturi, piloni, materiale rezistente la apă, palplanşe, încăperi de refugiu etc.
În vederea realizării protecţiei populaţiei, animalelor şi a bunurilor, aceste măsuri de prevenire se

completeaza prin :
- organizarea, încadrarea şi dotarea formaţiilor de protecţie civilă în aceste zone astfel încât acestea să

poată participa la asigurarea măsurilor de protecţie şi intervenţie;
- stabilirea locurilor şi condiţiilor în care urmează a se desfăşura acţiunile de evacuare temporară din

zonele inundabile;
- asigurarea înştiinţării şi alarmării despre pericolul inundaţiilor;
- organizarea desfăşurării acţiunilor de salvare;
- asigurarea asistenţei medicale şi aplicarea măsurilor de evitare a apariţiei unor epidemii;
- asigurarea condiţiilor necesare pentru sinistraţi : cazare, alimentaţie, asistenţă medicală etc.
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