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CE SE INTAMPLA LA CUTREMUR ? CE SE INTAMPLA LA CUTREMUR ? 
Oscilatiile terenului si cladiriiOscilatiile terenului si cladirii la seismla seism

 pamantul pamantul se zguduie, se zguduie, mediul natural, terenulmediul natural, terenul, marea, oceanul , marea, oceanul --
tsunamitsunami

 Oscileaza Oscileaza cladirile si ceea ce se gaseste in cladiri cladirile si ceea ce se gaseste in cladiri –– mobilier, mobilier, 
echipamenteechipamente

 Sufera oscilatii Sufera oscilatii oamenii (fizic, fiziologic, psihic) oamenii (fizic, fiziologic, psihic) 
 Sunt avariate Sunt avariate retelele de utilitatiretelele de utilitati, , localitatile localitatile –– fizic si sociofizic si socio--

economiceconomic

 Ce posibilitati de control al efectelor avemCe posibilitati de control al efectelor avem ??
–– terenul oscileaza si misca fundatiaterenul oscileaza si misca fundatia
–– raspunsul structurii cladirii modifica miscarea terenului in raspunsul structurii cladirii modifica miscarea terenului in 

functie de rigiditateafunctie de rigiditatea--zveltetea lorzveltetea lor
–– cladirile inalte raspund diferit fata de cele joase, se cladirile inalte raspund diferit fata de cele joase, se simt simt 

diferit oscilatiile in functie de caracteristicile dinamice ale diferit oscilatiile in functie de caracteristicile dinamice ale 
tipului de cladire in care se afla tipului de cladire in care se afla –– joasa / rigida sau inalta / joasa / rigida sau inalta / 
flexibilaflexibila

–– componentele nestructurale preiau miscarea si pot suferi componentele nestructurale preiau miscarea si pot suferi 
avariiavarii



SeismeleSeismele sisi “Instinctul” de evacuare“Instinctul” de evacuare

 SimtinduSimtindu--si corpul supus oscilatiilor puternice, mai si corpul supus oscilatiilor puternice, mai 
ales la etajele superioare, si cunoscand din propria ales la etajele superioare, si cunoscand din propria 
experienta sau din informatii efectele posibile ale experienta sau din informatii efectele posibile ale 
cutremurului asupra unor constructii, locatarul poate cutremurului asupra unor constructii, locatarul poate 
sa adopte o decizie legata, in mintea sa, de sa adopte o decizie legata, in mintea sa, de o posibila o posibila 
salvare din spatiul locuit respectiv, de multe ori prin salvare din spatiul locuit respectiv, de multe ori prin 
evacuare. evacuare. 

 Tendinta sau “instinctul” de evacuare la seism este o Tendinta sau “instinctul” de evacuare la seism este o 
reminescenta a locuirii in cladiri parter, la care reminescenta a locuirii in cladiri parter, la care 
Tendinta sau “instinctul” de evacuare la seism este o Tendinta sau “instinctul” de evacuare la seism este o 
reminescenta a locuirii in cladiri parter, la care reminescenta a locuirii in cladiri parter, la care 
iesirea din casa este posibila cu relativa usurinta, iesirea din casa este posibila cu relativa usurinta, 
desi afara pot sa cada cosuri si calcanedesi afara pot sa cada cosuri si calcane

 Datorita unei multitudini de factori, locatarul nu va Datorita unei multitudini de factori, locatarul nu va 
putea sa se evacueze dintrputea sa se evacueze dintr--o locuinta multietajata in o locuinta multietajata in 
timp utiltimp util

 Daca o face, fDaca o face, faza oscilatiilor puternice il va surprinde aza oscilatiilor puternice il va surprinde 
pe scari, unde exista pericole suplimentare, de pe scari, unde exista pericole suplimentare, de 
accidentare, busculade etc.accidentare, busculade etc.



SUPRAVIETUIREA IN CLADIRISUPRAVIETUIREA IN CLADIRI / / CONSTRUCTIICONSTRUCTII
RASPUNSUL SEISMICRASPUNSUL SEISMIC DEPINDE DE:DEPINDE DE:

 Comportarea structurii cladiriiComportarea structurii cladirii
 Comportarea partilor nestructurale ale cladiriiComportarea partilor nestructurale ale cladirii

–– Pereti, mobilier, obiectePereti, mobilier, obiecte
–– Echipamente, instalatii Echipamente, instalatii 

 Comportarea ocupantilorComportarea ocupantilor

RASPUNSUL SEISMIC ESTE O INTERACTIUNE RASPUNSUL SEISMIC ESTE O INTERACTIUNE 

 SUPRAVIETUIREA CLADIRII NU INSEAMNA SUPRAVIETUIREA CLADIRII NU INSEAMNA 
NEAPARAT SUPRAVIETUIREA TUTUROR NEAPARAT SUPRAVIETUIREA TUTUROR 
OCUPANTILOR !!!OCUPANTILOR !!!

 SUPRAVIETUIREA = ATITUDINE SUPRAVIETUIREA = ATITUDINE 
PROACTIVA, CONSTIENTAPROACTIVA, CONSTIENTA



BUCURESTI:BUCURESTI:

DACA RISCUL ESTE EVIDENT SI NU POATE FI REDUS DACA RISCUL ESTE EVIDENT SI NU POATE FI REDUS 
IN TERMEN SCURT, TREBUIE SA INVATAM SA NE IN TERMEN SCURT, TREBUIE SA INVATAM SA NE 
PROTEJAMPROTEJAM

 SA AVEM IN MINTE NISTE SCENARII, SA AVEM IN MINTE NISTE SCENARII, 
SITUATII, FIECARE SI IMPREUNA CU SITUATII, FIECARE SI IMPREUNA CU 
FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA

 UN PLAN DE PROTECTIEUN PLAN DE PROTECTIE
 UN PLAN DE INTALNIRE IN APROPIERE DE UN PLAN DE INTALNIRE IN APROPIERE DE 

CASA PENTRU CAZUL IN CARE SEISMUL CASA PENTRU CAZUL IN CARE SEISMUL 
NENE--AR SURPRINDE SEPARATI AR SURPRINDE SEPARATI 



SITUATII IN CAZ DE CUTREMURSITUATII IN CAZ DE CUTREMUR

 Noapte Noapte –– zi zi 
 Vara (cald) Vara (cald) –– toamna / iarna (ploaie, frig, zapada, toamna / iarna (ploaie, frig, zapada, 

viscol)viscol)

 Singur sau cu familiaSingur sau cu familia
 Singur sau cu personalul institutiei, firmei, Singur sau cu personalul institutiei, firmei, 

instalatiilor tehnologiceinstalatiilor tehnologiceinstalatiilor tehnologiceinstalatiilor tehnologice

SITUATII DUPA CUTREMURSITUATII DUPA CUTREMUR
 Nevatamat Nevatamat 
 Nevatamat dar blocat in apartament sau cladire Nevatamat dar blocat in apartament sau cladire 
 Ranit si blocat in cladireRanit si blocat in cladire
 Ranit langa cladiri sau in afara cladirilorRanit langa cladiri sau in afara cladirilor
 Prins sub ruine fara a fi ranitPrins sub ruine fara a fi ranit
 Prins sub mobilier sau ranit si blocat sub ruine Prins sub mobilier sau ranit si blocat sub ruine 



Ce sa facem in timpul unui cutremur ?Ce sa facem in timpul unui cutremur ?

 Oriunde neOriunde ne--am afla, ne păstrăm calmul, ne protejăm si nu am afla, ne păstrăm calmul, ne protejăm si nu 
intrăm în panicăintrăm în panică !! Oprim focul !Oprim focul !

 Ne protejăm sub masăNe protejăm sub masă sau sau sub un toc de usă sub un toc de usă ori ori sub o grindăsub o grindă, , 
despre care stim ca sunt rezistentedespre care stim ca sunt rezistente !!
–– Chiar dacă ar fi posibil, este foarte periculos să fugim spre Chiar dacă ar fi posibil, este foarte periculos să fugim spre 

scări sau să intrăm în lift !scări sau să intrăm în lift !
 Ne ferim de obiectele înalte, de cele suspendate si de ferestre !Ne ferim de obiectele înalte, de cele suspendate si de ferestre !
 Daca suntem afara, nDaca suntem afara, ne îndepărtăm de clădirie îndepărtăm de clădiri !! Mergem întrMergem într--un un 

loc liberloc liber !!
Dacă seismul ne surprinde în autoturism, cel care conduce Dacă seismul ne surprinde în autoturism, cel care conduce  Dacă seismul ne surprinde în autoturism, cel care conduce Dacă seismul ne surprinde în autoturism, cel care conduce 
trebuie să oprească întrtrebuie să oprească într--un loc deschis, evitând clădirile prea un loc deschis, evitând clădirile prea 
apropiate de stradă, dincolo de poduri, pasaje si linii electrice apropiate de stradă, dincolo de poduri, pasaje si linii electrice 
aeriene. Stăm înăuntru. Ne ferim de firele de curent electric si aeriene. Stăm înăuntru. Ne ferim de firele de curent electric si 
orice alte cabluri.orice alte cabluri.

 Ne ferim de cosuri de fum, ziduri, geamuri, cornise, fire Ne ferim de cosuri de fum, ziduri, geamuri, cornise, fire 
electrice !electrice !

 În vehicule rămânem în interior, coborâm numai după oprirea în În vehicule rămânem în interior, coborâm numai după oprirea în 
statiestatie !!

 Pentru a nu bloca liniile, telefonul se va utiliza în primul rând Pentru a nu bloca liniile, telefonul se va utiliza în primul rând 
pentru urgente !pentru urgente !

 Acordăm primul ajutorAcordăm primul ajutor si calmăm pe cei în panică sau speriatisi calmăm pe cei în panică sau speriati !!



RISCURI SPECIFICERISCURI SPECIFICE

 (prăbusirea totală sau partială a clădirii)

 deformări de mărime inadmisibilă ale elementelor structurale
care să provoace avarierea elementelor nestructurale ale
clădirii, a instalatiilor sau a aparaturii medicale

 avarii ale constructiei rezultând din accidente tehnice

 Comportarea la cutremur a structurilor critice si de urgentă
cum ar fi spitalele mari, alături de statiile de salvare si centrelecum ar fi spitalele mari, alături de statiile de salvare si centrele
de comunicatii, este de importată strategică în eforturile de
refacere post seismică. Aceste dotări, care trebuie să fie
disponibile si operationale imediat după un cutremur
devastator, ar trebui să lucreze la capacitatea maximă imediat
după dezastru si să nu devină o responsabilitate suplimentară
în timpul actiunilor ulterioare de căutare si salvare.

 Starea utilitătilor, în mod special alimentarea cu apă, curent
electric etc. este de asemenea de importantă strategică.



Sistemul de Alerta Seismica INFPSistemul de Alerta Seismica INFP
 Sistemul de alarmare seismică pentru Bucuresti, Sistemul de alarmare seismică pentru Bucuresti, se se 

bazează pe observatiile referitoare la cutremure de bazează pe observatiile referitoare la cutremure de 
adâncime intermediară de Vrancea, pentru magnitudini de adâncime intermediară de Vrancea, pentru magnitudini de 
pană la Mw=8.0, si o distantă epicentrală de 130pană la Mw=8.0, si o distantă epicentrală de 130--150 km.150 km.

 Diferenta de timp între sosirea undelor longitudinale P în Diferenta de timp între sosirea undelor longitudinale P în 
zona epicentrală si a undelor transversale S în Bucuresti, ar zona epicentrală si a undelor transversale S în Bucuresti, ar 
fi întotdeauna mai mare de 25 s, un timp maxim posibil de fi întotdeauna mai mare de 25 s, un timp maxim posibil de 
alarmare. alarmare. 
fi întotdeauna mai mare de 25 s, un timp maxim posibil de fi întotdeauna mai mare de 25 s, un timp maxim posibil de 
alarmare. alarmare. 

 Semnalul este transmis prin radio, cu o viteza mai mare Semnalul este transmis prin radio, cu o viteza mai mare 
decat a undelor seismicedecat a undelor seismice

 Având la dispozitie cca. 25 s, INFP a Având la dispozitie cca. 25 s, INFP a realizat pentru realizat pentru 
Bucuresti si alte amplasamente situate relativ la aceeasi Bucuresti si alte amplasamente situate relativ la aceeasi 
distantă de sursă un sistem de alertă seismică,distantă de sursă un sistem de alertă seismică,



 La inceput nu vom sti ca este sau nu cutremurLa inceput nu vom sti ca este sau nu cutremur
 Cand ne dam seama, poate fi prea tarziu…Cand ne dam seama, poate fi prea tarziu…
 Oriunde neOriunde ne--am afla, ne păstrăm calmul, ne protejăm am afla, ne păstrăm calmul, ne protejăm 

si nu intrăm în panicăsi nu intrăm în panică !!

SCENARII DE CUTREMUR IN CLADIRI.SCENARII DE CUTREMUR IN CLADIRI.
CE FACEM CAND SIMTIM UN CUTREMUR.CE FACEM CAND SIMTIM UN CUTREMUR.

RECOMANDARI ACCEPTATE PE PLAN MONDIAL IN RECOMANDARI ACCEPTATE PE PLAN MONDIAL IN 
SUA, JAPONIA, U. E. etcSUA, JAPONIA, U. E. etc

si nu intrăm în panicăsi nu intrăm în panică !!
 Oprim focul !Oprim focul !
 Ne protejăm sub masăNe protejăm sub masă sau sau sub un toc de usă sub un toc de usă ori ori sub sub 

o grindăo grindă, despre care stim ca sunt rezistente, despre care stim ca sunt rezistente !!
 Ne ferim de obiectele înalte, de cele suspendate si de Ne ferim de obiectele înalte, de cele suspendate si de 

ferestre ! ferestre ! 



CAT TIMP AVEM CA SA REACTIONAM CORECT CAT TIMP AVEM CA SA REACTIONAM CORECT 
LA CUTREMUR ?LA CUTREMUR ?

 La inceput simtim “ceva”…poate este doar o usa La inceput simtim “ceva”…poate este doar o usa 
trantita…sau un camion greu…trantita…sau un camion greu…

 Este Este unda Punda P –– ca un mic soc…poate fi destul de ca un mic soc…poate fi destul de 
puternicputernic

 Dupa un timp destul de scurt ajunge Dupa un timp destul de scurt ajunge unda Sunda S …foarte …foarte 
puternica, dureaza, oscilatii distructiveputernica, dureaza, oscilatii distructive

 PPe baza analizei cutremurelor crustale si intermediare de e baza analizei cutremurelor crustale si intermediare de  PPe baza analizei cutremurelor crustale si intermediare de e baza analizei cutremurelor crustale si intermediare de 
Vrancea rezultă următoarele faze ale unei miscări Vrancea rezultă următoarele faze ale unei miscări 
seismice:seismice:
–– faza initială faza initială cu oscilatii având acceleratii de ordinul a = 0,001 g cu oscilatii având acceleratii de ordinul a = 0,001 g --

0,02 g (0,05 g) cu o durata de 20,02 g (0,05 g) cu o durata de 2--18 s (g 18 s (g = = acceleratia gravitatiei);acceleratia gravitatiei);
–– faza principală, faza principală, cu oscilatii majore având acceleratii de peste cu oscilatii majore având acceleratii de peste 

0,05 g, dar mai ales cu acceleratii a 0,05 g, dar mai ales cu acceleratii a = = 0,1 0,1 -- 0,2 g si o durată de 0,2 g si o durată de 
10 10 -- 50 s (pentru magnitudini M 50 s (pentru magnitudini M = 5,5 = 5,5 -- 8);8);

–– faza faza finală finală de amortizare treptată a oscilatiilor, până sub limita de de amortizare treptată a oscilatiilor, până sub limita de 
percepere, cu o durată de 17 percepere, cu o durată de 17 -- 30s.30s.

 Timp total maxim cca. 100 secundeTimp total maxim cca. 100 secunde



DACA “AVEM”, CAT TIMP AVEM ?DACA “AVEM”, CAT TIMP AVEM ?

 IIntervalul de indecizientervalul de indecizie ((cca. cca. 55--15 s); 15 s); 

 IIntervalul de evacuare din apartamentntervalul de evacuare din apartament (în functie de (în functie de 
spatiul real ce trebuie parcurs, cu vitezele spatiul real ce trebuie parcurs, cu vitezele posibile si posibile si 
redus in functie de forma si mobilarea apartamentului, redus in functie de forma si mobilarea apartamentului, 
care mareste care mareste intervaluintervalull de timp necesar pentru iesirea de timp necesar pentru iesirea 
din apartament;din apartament;din apartament;din apartament;

 IIntervalul de evacuare pe casa scăriintervalul de evacuare pe casa scării,, luând în  luând în  
considerare vitezele considerare vitezele posibile pe posibile pe scări, cu eventuală scări, cu eventuală 
penalizare penalizare in functie de numarul de intoarceriin functie de numarul de intoarceri..

 Cumulat Cumulat -- între 70 s. si 660 sîntre 70 s. si 660 s -- de la etajele superioarede la etajele superioare. . 



DURATA POSIBILA A “EVACUARII”DURATA POSIBILA A “EVACUARII”
 PPărăsirea etajelor superioare (între 4 si 9) ar ărăsirea etajelor superioare (între 4 si 9) ar 

implica o durată totală mare (între 70 s. si 660 s. implica o durată totală mare (între 70 s. si 660 s. 
în functie de partiul apartamentului si al etajului, în functie de partiul apartamentului si al etajului, 
conform tabelelor anexate)conform tabelelor anexate)..

 DDin acest total, in acest total, timpul parcurs pe casa scării ar timpul parcurs pe casa scării ar 
reprezentareprezenta::
–– cca. 70% din totalcca. 70% din total pentru clădiri cu 5 niveluripentru clădiri cu 5 niveluri–– cca. 70% din totalcca. 70% din total pentru clădiri cu 5 niveluripentru clădiri cu 5 niveluri
–– ccca. 90% din totalca. 90% din total pentru cele cu 9 niveluripentru cele cu 9 niveluri..

IIn multe cazuri, n multe cazuri, evacuarea de la  etajele superioare evacuarea de la  etajele superioare 
în clădirile înalte nu este recomandabilă si de cele în clădirile înalte nu este recomandabilă si de cele 
mai multe ori nici posibilă iar mai multe ori nici posibilă iar principalul pericol principalul pericol 
este că este că faza oscilatiilor puternice îl poate faza oscilatiilor puternice îl poate 
surprinde pe locatar în casa scării, un spatiu surprinde pe locatar în casa scării, un spatiu 
hazarduoshazarduos..

 Deci cDeci chiar dacă ar fi posibil, este foarte periculos hiar dacă ar fi posibil, este foarte periculos 
să fugim spre scări sau să intrăm în lift !să fugim spre scări sau să intrăm în lift !



Vibratiile si fVibratiile si factorii fiziologici actorii fiziologici 
 CCorpul umanorpul uman reactioneaza la vibratii in functie de domeniul de reactioneaza la vibratii in functie de domeniul de 

frecventefrecvente, , deoarecedeoarece organele sale interne se caracterizeaza prin organele sale interne se caracterizeaza prin 
anumite frecvente proprii de oscilatieanumite frecvente proprii de oscilatie
–– CutremureleCutremurele adanciadanci de de VranceaVrancea, la , la distantadistanta, , daudau miscarimiscari de de 

joasajoasa frecventafrecventa, , balansatebalansate, ca un , ca un valval maimai lentlent
–– CutremureleCutremurele de de suprafatasuprafata -- crustalecrustale (de ex. Banat) (de ex. Banat) daudau miscarimiscari

cu cu frecventefrecvente inalteinalte, ca o , ca o trepidatietrepidatie sausau pickhammerpickhammer

 LangaLanga zona zona epicentralaepicentrala miscarilemiscarile au au frecventefrecvente inalteinalte sisi acceleratiiacceleratii
verticaleverticale maimai puterniceputerniceverticaleverticale maimai puterniceputernice
–– CladirileCladirile inalteinalte sisi flexibileflexibile raspundraspund –– amplificaamplifica frecventelefrecventele joasejoase
–– CladirileCladirile joasejoase sisi rigiderigide raspundraspund –– amplificaamplifica frecventelefrecventele inalteinalte

 InteractiuneInteractiunea cu a cu vibratiilevibratiile conduce la reactii semnificative ale conduce la reactii semnificative ale 
corpului omenesc sau ale partilor sale, datorate unui fenomen corpului omenesc sau ale partilor sale, datorate unui fenomen 
similar celui de rezonantasimilar celui de rezonanta
–– componentele de joasa frecventa componentele de joasa frecventa afecteazaafecteaza organeleorganele din din 

abdomen, abdomen, senzatii similare raului de mare. senzatii similare raului de mare. 
–– componentelecomponentele de de inaltainalta frecventafrecventa afecteazaafecteaza urecheaurechea internainterna, , 

dezechilibruldezechilibrul



Factorii fiziologici Factorii fiziologici 

 corpul umancorpul uman reactioneaza la vibratii in functie reactioneaza la vibratii in functie 
de domeniul de frecventede domeniul de frecvente, , deoarecedeoarece organele organele 
sale interne se caracterizeaza prin anumite sale interne se caracterizeaza prin anumite 
frecvente proprii de oscilatiefrecvente proprii de oscilatie

 InteractiuneInteractiunea cu a cu vibratiilevibratiile conduce la reactii conduce la reactii 
semnificative ale corpului omenesc sau ale semnificative ale corpului omenesc sau ale semnificative ale corpului omenesc sau ale semnificative ale corpului omenesc sau ale 
partilor sale, datorate unui fenomen similar partilor sale, datorate unui fenomen similar 
celui de rezonantacelui de rezonanta
–– componentele de joasa frecventa componentele de joasa frecventa afecteazaafecteaza

organeleorganele din abdomen, din abdomen, senzatii similare raului de senzatii similare raului de 
mare. mare. 

–– componentelecomponentele de de inaltainalta frecventafrecventa afecteazaafecteaza
urecheaurechea interna, interna, dezechilibrudezechilibru



Perceptia miscariiPerceptia miscarii, c, corpul uman si orpul uman si 
oscilatiile:oscilatiile:

 Omul percepe miscarea seismica in mod deformat, Omul percepe miscarea seismica in mod deformat, 
emotional, in general cu o durata marita de cateva ori. emotional, in general cu o durata marita de cateva ori. 

 Oscilatiile seismiceOscilatiile seismice
 au anumite componente dominante (frecvente au anumite componente dominante (frecvente 

dominante) care sunt importante pentru reactia dominante) care sunt importante pentru reactia 
umana:umana:
–– oscilatiile a caror frecventa dominanta coincide cu oscilatiile a caror frecventa dominanta coincide cu 

frecventa proprie a cladirii conduc la fenomene de frecventa proprie a cladirii conduc la fenomene de 
rezonanta, deci de amplificare a oscilatiei acesteia rezonanta, deci de amplificare a oscilatiei acesteia 
de 2de 2--3 ori;3 ori;

–– oscilatiile cladirii, ale caror componente dominante oscilatiile cladirii, ale caror componente dominante 
sunt apropiate de frecvente proprii caracteristice sunt apropiate de frecvente proprii caracteristice 
corpului uman sau a unor organe umane, corpului uman sau a unor organe umane, 
influenteaza organismul pe cale fiziologica sau influenteaza organismul pe cale fiziologica sau 
psihologica.psihologica.



ReactiiReactii fiziologicefiziologice si si psihologicepsihologice la la stresstres cauzatcauzat de de 
impactulimpactul seismicseismic sausau dezastredezastre, in momentul actiunii , in momentul actiunii 

sau dupa aceeasau dupa aceea
ReactiiReactii fiziologicefiziologice
 crestereacresterea rapidarapida sausau neregulataneregulata a a ritmuluiritmului cardiac, cardiac, palpitatiipalpitatii, , 

crestereacresterea tensiuniitensiunii
 tremuraturitremuraturi, , ametealaameteala, , dureridureri de cap, de cap, senzatiasenzatia de de obosealaoboseala

sufocaresufocare, , transpiratietranspiratie, , 
 contractiicontractii muscularemusculare, , blocajblocaj motor, vmotor, vomaoma, crampe stomacale / , crampe stomacale / 

diareediaree, , 
Factorii psihologici Factorii psihologici Factorii psihologici Factorii psihologici 

–– La seisme de gradul VII sLa seisme de gradul VII s--au inregistrat trei tipuri de au inregistrat trei tipuri de 
senzatii: senzatii: 
 senzatia ca oscilatiile nu se mai opresc senzatia ca oscilatiile nu se mai opresc 
 senzatia de surprindere;senzatia de surprindere;
 senzatia de spaima (pondere redusa).senzatia de spaima (pondere redusa).

 Din punct de vedere al comportamentului se disting doua tipuri Din punct de vedere al comportamentului se disting doua tipuri 
de reactii: de reactii: 
–– reactii pasivereactii pasive
–– reactii activereactii active

 Exista o dependenta a reactiei si in functie de sex, femeile fiind Exista o dependenta a reactiei si in functie de sex, femeile fiind 
mai preocupate de copii, de bunurile parasite in locuinta etc. mai preocupate de copii, de bunurile parasite in locuinta etc. 



Interactiunea cu spatiul din apartament si Interactiunea cu spatiul din apartament si 
cladireacladirea

 Pe masura amplificarii oscilatiei cladirii reactiile persoanei si Pe masura amplificarii oscilatiei cladirii reactiile persoanei si 
membrilor familiei pot fi influentate de unele efecte ale acestui membrilor familiei pot fi influentate de unele efecte ale acestui 
fenomen fizic (oscilatii laterale, fisurari, caderi de mobilier, obiecte fenomen fizic (oscilatii laterale, fisurari, caderi de mobilier, obiecte 
si tencuieli).si tencuieli).

 Cei mai multi dintre locatari descriu fantezist deformarile spatiale Cei mai multi dintre locatari descriu fantezist deformarile spatiale 
ale peretilor camerelor apartamentului sau oscilatiile blocurilor ale peretilor camerelor apartamentului sau oscilatiile blocurilor 
invecinate in raport cu blocul propriu. invecinate in raport cu blocul propriu. 

 Reactii emotionaleReactii emotionale
Indiferent de experienta seismica a locatarului, acesta sau unii Indiferent de experienta seismica a locatarului, acesta sau unii 
membri ai familiei, cu psihic labil, pot reactiona negativ emotional membri ai familiei, cu psihic labil, pot reactiona negativ emotional 
(partial sau total) din motive independente de vointa lor, prin:(partial sau total) din motive independente de vointa lor, prin:
–– senzatia de teama, nesigurantasenzatia de teama, nesiguranta
–– panica, agitatiepanica, agitatie
–– dorinta de evacuare din locuintadorinta de evacuare din locuinta
–– depresie, plansdepresie, plans, , neliniste, iritabilitate, isterie etc.neliniste, iritabilitate, isterie etc.

 In acest moment persoanele cu sange rece nu dau curs In acest moment persoanele cu sange rece nu dau curs 
conexiunilor de idei catastrofale legate de ipoteze negativiste conexiunilor de idei catastrofale legate de ipoteze negativiste 
privind sansele de salvareprivind sansele de salvare



“Instinctul” de evacuare“Instinctul” de evacuare

 SimtinduSimtindu--si corpul supus oscilatiilor puternice, mai si corpul supus oscilatiilor puternice, mai 
ales la etajele superioare, si cunoscand din propria ales la etajele superioare, si cunoscand din propria 
experienta sau din informatii efectele posibile ale experienta sau din informatii efectele posibile ale 
cutremurului asupra unor constructii, locatarul poate cutremurului asupra unor constructii, locatarul poate 
sa adopte o decizie legata, in mintea sa, de sa adopte o decizie legata, in mintea sa, de o posibila o posibila 
salvare din spatiul locuit respectiv, de multe ori prin salvare din spatiul locuit respectiv, de multe ori prin 
evacuare. evacuare. 

 Tendinta sau “instinctul” de evacuare la seism este o Tendinta sau “instinctul” de evacuare la seism este o 
reminescenta a locuirii in cladiri parter, la care reminescenta a locuirii in cladiri parter, la care 
Tendinta sau “instinctul” de evacuare la seism este o Tendinta sau “instinctul” de evacuare la seism este o 
reminescenta a locuirii in cladiri parter, la care reminescenta a locuirii in cladiri parter, la care 
iesirea din casa este posibila cu relativa usurinta, iesirea din casa este posibila cu relativa usurinta, 
desi afara pot sa cada cosuri si calcanedesi afara pot sa cada cosuri si calcane

 Datorita unei multitudini de factori, locatarul nu va Datorita unei multitudini de factori, locatarul nu va 
putea sa se evacueze dintrputea sa se evacueze dintr--o locuinta multietajata in o locuinta multietajata in 
timp utiltimp util

 Daca o face, fDaca o face, faza oscilatiilor puternice il va surprinde aza oscilatiilor puternice il va surprinde 
pe scari, unde exista pericole suplimentare, de pe scari, unde exista pericole suplimentare, de 
accidentare, busculade etc.accidentare, busculade etc.



CAT TIMP AVEM CA SA REACTIONAM CORECT CAT TIMP AVEM CA SA REACTIONAM CORECT 
LA CUTREMUR ?LA CUTREMUR ?

 La inceput simtim “ceva”…poate este doar o usa La inceput simtim “ceva”…poate este doar o usa 
trantita…sau un camion greu…trantita…sau un camion greu…

 Este Este unda Punda P –– ca un mic soc…poate fi destul de ca un mic soc…poate fi destul de 
puternicputernic

 Dupa un timp destul de scurt ajunge Dupa un timp destul de scurt ajunge unda Sunda S …foarte …foarte 
puternica, dureaza, oscilatii distructiveputernica, dureaza, oscilatii distructive

 PPe baza analizei cutremurelor crustale si intermediare de e baza analizei cutremurelor crustale si intermediare de  PPe baza analizei cutremurelor crustale si intermediare de e baza analizei cutremurelor crustale si intermediare de 
Vrancea rezultă următoarele faze ale unei miscări Vrancea rezultă următoarele faze ale unei miscări 
seismice:seismice:
–– faza initială faza initială cu oscilatii având acceleratii de ordinul a = 0,001 g cu oscilatii având acceleratii de ordinul a = 0,001 g --

0,02 g (0,05 g) cu o durata de 20,02 g (0,05 g) cu o durata de 2--18 s (g 18 s (g = = acceleratia gravitatiei);acceleratia gravitatiei);
–– faza principală, faza principală, cu oscilatii majore având acceleratii de peste cu oscilatii majore având acceleratii de peste 

0,05 g, dar mai ales cu acceleratii a 0,05 g, dar mai ales cu acceleratii a = = 0,1 0,1 -- 0,2 g si o durată de 0,2 g si o durată de 
10 10 -- 50 s (pentru magnitudini M 50 s (pentru magnitudini M = 5,5 = 5,5 -- 8);8);

–– faza faza finală finală de amortizare treptată a oscilatiilor, până sub limita de de amortizare treptată a oscilatiilor, până sub limita de 
percepere, cu o durată de 17 percepere, cu o durată de 17 -- 30s.30s.

 Timp total maxim cca. 100 secundeTimp total maxim cca. 100 secunde



DACA “AVEM”, CAT TIMP AVEM ?DACA “AVEM”, CAT TIMP AVEM ?

 IIntervalul de indecizientervalul de indecizie ((cca. cca. 55--15 s); 15 s); 

 IIntervalul de evacuare din apartamentntervalul de evacuare din apartament (în (în 
functie de spatiul real ce trebuie parcurs, cu functie de spatiul real ce trebuie parcurs, cu 
vitezele vitezele posibile si redus in functie de forma si posibile si redus in functie de forma si 
mobilarea apartamentului, care mareste mobilarea apartamentului, care mareste 
intervaluintervalull de timp necesar pentru iesirea din de timp necesar pentru iesirea din intervaluintervalull de timp necesar pentru iesirea din de timp necesar pentru iesirea din 
apartament;apartament;

 IIntervalul de evacuare pe casa scăriintervalul de evacuare pe casa scării,, luând luând 
în  considerare vitezele în  considerare vitezele posibile pe posibile pe scări, cu scări, cu 
eventuală penalizare eventuală penalizare in functie de numarul de in functie de numarul de 
intoarceriintoarceri..

 Cumulat Cumulat -- între 70 s. si 660 sîntre 70 s. si 660 s -- de la etajele de la etajele 
superioaresuperioare. . 



DURATA POSIBILA A “EVACUARII”DURATA POSIBILA A “EVACUARII”
 PPărăsirea etajelor superioare (între 4 si 9) ar implica o ărăsirea etajelor superioare (între 4 si 9) ar implica o 

durată totală mare (între 70 s. si 660 s. în functie de durată totală mare (între 70 s. si 660 s. în functie de 
partiul apartamentului si al etajului, conform tabelelor partiul apartamentului si al etajului, conform tabelelor 
anexate)anexate)..

 DDin acest total, in acest total, timpul parcurs pe casa scării ar timpul parcurs pe casa scării ar 
reprezentareprezenta::
–– cca. 70% din totalcca. 70% din total pentru clădiri cu 5 niveluripentru clădiri cu 5 niveluri–– cca. 70% din totalcca. 70% din total pentru clădiri cu 5 niveluripentru clădiri cu 5 niveluri
–– ccca. 90% din totalca. 90% din total pentru cele cu 9 niveluripentru cele cu 9 niveluri..

IIn multe cazuri, n multe cazuri, evacuarea de la  etajele superioare în evacuarea de la  etajele superioare în 
clădirile înalte nu este recomandabilă si de cele mai clădirile înalte nu este recomandabilă si de cele mai 
multe ori nici posibilă iar multe ori nici posibilă iar principalul pericol este că principalul pericol este că 
faza oscilatiilor puternice îl poate surprinde pe faza oscilatiilor puternice îl poate surprinde pe 
locatar în casa scării, un spatiu hazarduoslocatar în casa scării, un spatiu hazarduos..

 Deci cDeci chiar dacă ar fi posibil, este foarte periculos să hiar dacă ar fi posibil, este foarte periculos să 
fugim spre scări sau să intrăm în lift !fugim spre scări sau să intrăm în lift !



Ce sa facem in timpul unui cutremur ?Ce sa facem in timpul unui cutremur ?

 Oriunde neOriunde ne--am afla, ne păstrăm calmul, ne protejăm si nu am afla, ne păstrăm calmul, ne protejăm si nu 
intrăm în panicăintrăm în panică !! Oprim focul !Oprim focul !

 Ne protejăm sub masăNe protejăm sub masă sau sau sub un toc de usă sub un toc de usă ori ori sub o grindăsub o grindă, , 
despre care stim ca sunt rezistentedespre care stim ca sunt rezistente !!
–– Chiar dacă ar fi posibil, este foarte periculos să fugim spre Chiar dacă ar fi posibil, este foarte periculos să fugim spre 

scări sau să intrăm în lift !scări sau să intrăm în lift !
 Ne ferim de obiectele înalte, de cele suspendate si de ferestre !Ne ferim de obiectele înalte, de cele suspendate si de ferestre !
 Daca suntem afara, nDaca suntem afara, ne îndepărtăm de clădirie îndepărtăm de clădiri !! Mergem întrMergem într--un un 

loc liberloc liber !!
Dacă seismul ne surprinde în autoturism, cel care conduce Dacă seismul ne surprinde în autoturism, cel care conduce  Dacă seismul ne surprinde în autoturism, cel care conduce Dacă seismul ne surprinde în autoturism, cel care conduce 
trebuie să oprească întrtrebuie să oprească într--un loc deschis, evitând clădirile prea un loc deschis, evitând clădirile prea 
apropiate de stradă, dincolo de poduri, pasaje si linii electrice apropiate de stradă, dincolo de poduri, pasaje si linii electrice 
aeriene. Stăm înăuntru. Ne ferim de firele de curent electric si aeriene. Stăm înăuntru. Ne ferim de firele de curent electric si 
orice alte cabluri.orice alte cabluri.

 Ne ferim de cosuri de fum, ziduri, geamuri, cornise, fire Ne ferim de cosuri de fum, ziduri, geamuri, cornise, fire 
electrice !electrice !

 În vehicule rămânem în interior, coborâm numai după oprirea în În vehicule rămânem în interior, coborâm numai după oprirea în 
statiestatie !!

 Pentru a nu bloca liniile, telefonul se va utiliza în primul rând Pentru a nu bloca liniile, telefonul se va utiliza în primul rând 
pentru urgente !pentru urgente !

 Acordăm primul ajutorAcordăm primul ajutor si calmăm pe cei în panică sau speriatisi calmăm pe cei în panică sau speriati !!



REGULI SIMPLE DE REGULI SIMPLE DE 
SUPRAVIETUIRESUPRAVIETUIRE

 CCel care trăieste efectul unui seism puternic nu el care trăieste efectul unui seism puternic nu 
trebuie să se lase coplesit, trebuie să se lase coplesit, trebuie trebuie să îsi propună să îsi propună 
să reziste (numărând de exemplu, rar, pană la să reziste (numărând de exemplu, rar, pană la 
100) si mai ales să nu intre în panică100) si mai ales să nu intre în panică ! ! 

 Este deci posibil si necesar să Este deci posibil si necesar să ne ne protejprotejamam, chiar , chiar 
pe durata unui cutremur ! pe durata unui cutremur ! pe durata unui cutremur ! pe durata unui cutremur ! 

 Vrancea da seisme mai lungi, alte surse crustale Vrancea da seisme mai lungi, alte surse crustale 
–– seisme mai scurte seisme mai scurte 

 Dacă Dacă nene--amam protejat timp de 2 minute,  aprotejat timp de 2 minute,  amm
trecut de principalul pericol!trecut de principalul pericol!

 Creierul uman este un puternic computer care Creierul uman este un puternic computer care 
memorează si găseste în situatii de criză tot ce memorează si găseste în situatii de criză tot ce 
vă este necesar spre a vă asigura supravietuirea! vă este necesar spre a vă asigura supravietuirea! 

 Aceste reactii sunt naturale, dar pot fi controlate. Aceste reactii sunt naturale, dar pot fi controlate. 



Cat de rezistente sunt cadrul de usa, grinda Cat de rezistente sunt cadrul de usa, grinda 

sau alt element ?sau alt element ?

 TToate recomandările de protectie oate recomandările de protectie sunt bazate pe experienta si sunt bazate pe experienta si 
au drept scop au drept scop prevenirea rănirii graveprevenirea rănirii grave în conditii relativ normale în conditii relativ normale 
de comportare a unei structuri. de comportare a unei structuri. 

 Dar si structurile difera…Dar si structurile difera…
 Clădirile proiectate după normative recenteClădirile proiectate după normative recente, dupa 1963,, dupa 1963, au fost au fost 

gândite în conceptul „stâlp puternic, grindă slabă”, astfel încât gândite în conceptul „stâlp puternic, grindă slabă”, astfel încât 
la o solicitare care ar depăsi nivelul de cod să se dirijeze la o solicitare care ar depăsi nivelul de cod să se dirijeze 
efortefortuurile căre acele elemente care nu conditionează strict rile căre acele elemente care nu conditionează strict 
la o solicitare care ar depăsi nivelul de cod să se dirijeze la o solicitare care ar depăsi nivelul de cod să se dirijeze 
efortefortuurile căre acele elemente care nu conditionează strict rile căre acele elemente care nu conditionează strict 
colapsul structurii.colapsul structurii.

 În cazul clădirilor preÎn cazul clădirilor pre--1940, în acele epoci grinzile erau mai 1940, în acele epoci grinzile erau mai 
puternice decât stâlpii, în timp ce acestia erau proiectati numai puternice decât stâlpii, în timp ce acestia erau proiectati numai 
la încărcări gravitationale, iar îmbinările grindăla încărcări gravitationale, iar îmbinările grindă--stâlp nu erau stâlp nu erau 
suficient de rezistente la momentele încovoietoare.suficient de rezistente la momentele încovoietoare.

 In cazuri extreme, sIn cazuri extreme, s--a a ajunajunss la mecanisme de colaps de tip la mecanisme de colaps de tip 
„sandwich” în care este dificil de prognozat dacă si unde se pot „sandwich” în care este dificil de prognozat dacă si unde se pot 
forma zone protectoare, desi există suficiente cazuri pozitive.forma zone protectoare, desi există suficiente cazuri pozitive.

 Ar fi difil să se pretindă ca orice tip de  masă să poată Ar fi difil să se pretindă ca orice tip de  masă să poată 
compensa rezistenta structurii, compensa rezistenta structurii, si caderea unei mase imense de si caderea unei mase imense de 
zidarie sau beton, zidarie sau beton, dar cazurile reale demonstrează că în dar cazurile reale demonstrează că în 
situatiile situatiile cele mai intalnite cele mai intalnite astfel de recomandări sunt utile.astfel de recomandări sunt utile.



Buiandrugul de deasupra golului de usa din cladirea de Buiandrugul de deasupra golului de usa din cladirea de 
zidarie zidarie –– element cu rol protector. Tocul gros al usii se element cu rol protector. Tocul gros al usii se 

afla sub acestaafla sub acesta



Armarea riglelor de cuplare Armarea riglelor de cuplare (‘buinadrugi”) deasupra (‘buinadrugi”) deasupra 
usilor in usilor in clădiri clădiri monolite monolite glisate cu pereti structurali din glisate cu pereti structurali din 

RomâniaRomânia



Armarea Armarea “buiandrugilor “ “buiandrugilor “ riglelor de cuplare riglelor de cuplare din beton din beton 
armat de deasupra usilor, in cladiri monolite diarmat de deasupra usilor, in cladiri monolite din n 

RomâniaRomânia..
Alcătuirea si armarea a fost substantial modificată după Alcătuirea si armarea a fost substantial modificată după 

1977. 1977. 



Ce se intampla sub un “buiandrug” Ce se intampla sub un “buiandrug” 
de beton armatde beton armat

 RRiglele de cuplare iglele de cuplare din peretii structurali, aflate din peretii structurali, aflate 
desupra usilor, pot desupra usilor, pot fisurfisura a la seismla seisme puternicee puternice, , 
uneori uneori considerabil, considerabil, fiind fiind proiectate ca “proiectate ca “elemente elemente 
de sacrificiude sacrificiu””. . 

 În general, chiar în astfel de situatiiÎn general, chiar în astfel de situatii,, spatiuspatiul de l de  În general, chiar în astfel de situatiiÎn general, chiar în astfel de situatii,, spatiuspatiul de l de 
sub ele sub ele ar putea asigura o anumită protectie ar putea asigura o anumită protectie 
persoanelorpersoanelor

 Dar tDar trebuie stiut că la fisurare se pot auzi rebuie stiut că la fisurare se pot auzi 
zgomote, poate să cadă tencuială sau chiar zgomote, poate să cadă tencuială sau chiar 
bucăti de zid etc. bucăti de zid etc. 



Va place sa Va place sa 
fugiti la fugiti la 

seism pe seism pe 
scari ?scari ?

 4 martie 19774 martie 1977

Str. Dr. Brandza, Str. Dr. Brandza,  Str. Dr. Brandza, Str. Dr. Brandza, 

 BucurestiBucuresti



Bloc ColonadeBloc Colonade
Toma CaragiuToma Caragiu
a fost gasita fost gasit
pe casa scarii...pe casa scarii...

Paharul de coniacPaharul de coniac
sau whiskysau whiskysau whiskysau whisky
a ramas in camera,a ramas in camera,
in zonain zona
ramasa neprabusita !ramasa neprabusita !



DESENUL STANDARD CU RECOMANDAREA : DESENUL STANDARD CU RECOMANDAREA : 
„DROP, COVER AND HOLD” DIN SUA (FEMA)„DROP, COVER AND HOLD” DIN SUA (FEMA)

SI DIN INTREAGA LUMESI DIN INTREAGA LUME

Declaratiile D. Copp, care afirma ca „oricine se ghemuieste si se acoperă 
/ se protejează” când clădirea se prăbuseste este strivit mortal – oricând, 
fără exceptie” sau „oricine intră sub obiecte, ca birouri, mese, ori în 
masini este omorât”: sunt doar afirmatii nedemonstrate, în multe cazuri 
nu sunt deloc adevărate, oricum sunt incorect formulate.



JAPONIA JAPONIA -- Exemplificarea procedurii de protectie la seism sub masă Exemplificarea procedurii de protectie la seism sub masă 
sau birousau birou ((Earthquake Survival Manual, Tokyo Metropolitan Earthquake Survival Manual, Tokyo Metropolitan 

Government)Government)



JAPONIA JAPONIA –– TOKYOTOKYO
GHIDUL DE PREGATIRE DE CUTREMUR SI TERORISMGHIDUL DE PREGATIRE DE CUTREMUR SI TERORISM

–– 340 pagini !340 pagini !
http://www.theguardian.com/cities/gallery/2015/dec/07/tokyohttp://www.theguardian.com/cities/gallery/2015/dec/07/tokyo--

disasterdisaster--tipstips--earthquakesearthquakes--terrorismterrorism--inin--pictures#imgpictures#img--1212



TOKYOTOKYO
Revenirea la normal…Acceptand ca unii membri de familie au murit…Revenirea la normal…Acceptand ca unii membri de familie au murit…



SOCIOLOGIA RĂSPUNSULUI LA CUTREMURSOCIOLOGIA RĂSPUNSULUI LA CUTREMUR

Prezenta într-o colectivitate în cazul unui cutremur duce la o
modificare de comportament fie prin unele efecte de influentare în
lant (panică), fie prin subordonarea colectivitătii unor lideri de
moment.

În functie de natura îndemnurilor acestor lideri, colectivitateaÎn functie de natura îndemnurilor acestor lideri, colectivitatea
se va comporta cel putin în prima fază de urgentă în mod variabil,
de la haotic până la solidar si eficient.

În unitătile medical-sanitare, liderii trebuie să fie în mod
natural cadrele medicale cu studii superioare, cu un sprijin direct
al personalul tehnico-administrativ sau auxiliar, după caz, în
cadrul unei ierarhii bine cunoscute pentru evitarea haosului.





Ce este bine să faceti după producerea unui cutremur

Nu vă grăbiti să plecati! Trebuie să aplicati regulile de
comportament după un cutremur puternic si anume:

1.- Îngrijiti-vă cu prioritate de siguranta pacientilor ! Aplicati
procedurile indicate anticipat de conducerea unitătii.

2. - Nu părăsiti imediat spatiul, clădirea în care v-a surprins
seismul. Acordati mai întâi primul ajutor celor afectati de seism.
Calmati persoanele intrate în panică sau speriate, în special
femeile, copiii, bătrânii.

Nu permiteti nimănui să fugă din încăpere, să tipe sau săNu permiteti nimănui să fugă din încăpere, să tipe sau să
propună evacuarea. Nu fugiti pe usă, nu săriti pe fereastră, nu
alergati pe scări, nu utilizati liftul, evitati aglomeratia, îmbulzeala,
iar dacă puteti deschideti usa spre exterior, spre a preveni
blocarea acesteia, în vederea evacuării după terminarea miscării
seismice.

3.-Ajutati pe cei răniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau
elemente usoare de constructii, să se degajeze. Nu miscati rănitii
grav (dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniti suplimentar din
alte cauze) până la acordarea unui ajutor sanitar-medical
calificat.



 4.-Nu utilizati telefonul decât pentru apeluri la compartimentele
de interventie din unitate, salvare, pompieri sau organismul cu
însărcinări oficiale în privinta interventiei post-dezastru, în
cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.

 5.- Dacă este posibil, închideti sursele de foc din încăpere cât
puteti mai repede iar dacă a luat foc ceva interveniti imediat
după ce a trecut socul puternic, căutati să-l stingeti prin fortedupă ce a trecut socul puternic, căutati să-l stingeti prin forte
proprii.

 6.- Verificati vizual starea constructiei în interiorul încăperii în
care vă aflati.

 7.- Aplicati procedura stabilită pentru evacuarea în grup din
clădire către locatiile prevăzute pe căile de acces la aceste
locuri; părăsiti cu calm clădirea, organizând, dacă este cazul,
evacuarea linistită a pacientilor; cei deplasabili vor avea
îmbrăcăminte adecvată anotimpului si încăltămintea în
picioare, nu se vor lua lucruri inutile, se va verifica mai întâi



8.- Pentru orice eventualitate, preveniti rănirea provocată de
căderea unor geamuri, tencuieli, cărămizi, etc. la iesirea din clădire
utilizând o cască de protectie sau în lipsa acesteia un scaun
(taburet) ori alt obiect protector ;

9.- Dacă la iesire întâlniti usi blocate, actionati fără panică pentru
deblocare. Dacă nu reusiti, iar acestea au vitraje, procedati cudeblocare. Dacă nu reusiti, iar acestea au vitraje, procedati cu
calm la spargerea geamului si curătirea ramei si a zonei de
cioburi, utilizând un scaun, etc. Dacă se constată ca în ascensor
sunt persoane blocate, operatiunea este dificilă si nu există un alt
pericol imediat (incendiu, scurgere de gaze, inundatie, etc,),
calmati persoanele si adresati-vă la o firmă specializată, la
pompieri sau Protectia Civilă, intervenind numai cu specialisti si
unelte necesare, cu grija de a nu provoca deplasarea cabinei sau
căderea în gol a cuiva.



10.-Evitati clădirile grav avariate, cu exceptia unor cazuri de
ajutor sau salvare, ce trebuie întreprinse cu un minimum de
măsuri de securitate si fără riscuri inutile.

11.-Ajutati echipele de interventie pentru ajutor sau salvare.

12.-Ascultati numai anunturile posturilor de radio și televiziune
nationale si recomandările de actiune imediată ale organelor în
drept.drept.

13.-Fiti pregătiti psihic si fizic pentru eventualitatea unor socuri
ulterioare primei miscări seismice (asa numitele replici), fără a
intra în panică. Nu dati crezare zvonurilor care apar frecvent
imediat după seisme, chiar dacă aparent sunt vehiculate de asa-
zisi specialisti !

14.- La evacuare dati prioritate celor răniti sau copiilor,
bătrânilor, femeilor si ascultati întocmai recomandările
salvatorilor.



 15. Cadrele medicale, personalul auxiliar si tehnico-
administrativ disponibil vor aplica măsurile de verificare vizuală
imediată a stării clădirii pentru a nu pune în pericol pacientii
înăuntru sau lângă aceasta :

 verificati mai întâi afară si apoi cu precautii si în interior
starea spatiilor si a clădirii pentru a vedea avariile ;starea spatiilor si a clădirii pentru a vedea avariile ;

 verificati preliminar starea instalatiilor electrice, gaze, apă,
canal. În caz de constatare de avarii, închideti alimentarea
locală sau generală si anuntati unitatea de specialitate
pentru interventie. Nu folositi foc deschis.

 dacă este noapte si nu se pot vedea prea multe, asigurati un
loc de adăpost sigur pentru pacienti si personal;

 pe lumină, este necesar să vă adresati autoritătilor si unui
specialist-expert autorizat în constructii cu care unitatea are
o întelegere sau un contract pentru astfel de situatii ;



•Experienta cutremurelor precedente a dovedit că este
util să aveti cunostinte necesare supravietuirii până la
interventia echipelor de salvare, chiar în cazul uneiinterventia echipelor de salvare, chiar în cazul unei
situatii extreme în care, de exemplu ati fi surprins sub
niste dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o cameră,
incintă (ascensor etc.) blocată, prin întepenirea usilor
sau din alte cauze ;



CutremurCutremur VranceaVrancea 30 30 maimai 1990. Bloc 1990. Bloc ColentinaColentina
CadereaCaderea unorunor tencuielitencuieli groasegroase de la de la rostulrostul intreintre

tronsoanetronsoane a a omoratomorat doua persoane care stateau la doua persoane care stateau la 
coada la un magazincoada la un magazin



IN AFARA CLADIRILORIN AFARA CLADIRILOR

 Daca suntem afara, nDaca suntem afara, ne îndepărtăm de clădirie îndepărtăm de clădiri !! Mergem întrMergem într--un un 
loc liberloc liber !!

 Dacă seismul ne surprinde în autoturism, cel care conduce Dacă seismul ne surprinde în autoturism, cel care conduce 
trebuie să oprească întrtrebuie să oprească într--un loc deschis, evitând clădirile prea un loc deschis, evitând clădirile prea 
apropiate de stradă, dincolo de poduri, pasaje si linii electrice apropiate de stradă, dincolo de poduri, pasaje si linii electrice 
aeriene. Stăm înăuntru. Ne ferim de firele de curent electric si aeriene. Stăm înăuntru. Ne ferim de firele de curent electric si 
orice alte cabluri.orice alte cabluri.
Ne ferim de cosuri de fum, ziduri, geamuri, cornise, fire Ne ferim de cosuri de fum, ziduri, geamuri, cornise, fire  Ne ferim de cosuri de fum, ziduri, geamuri, cornise, fire Ne ferim de cosuri de fum, ziduri, geamuri, cornise, fire 
electrice !electrice !

 În vehicule rămânem în interior, coborâm numai după oprirea în În vehicule rămânem în interior, coborâm numai după oprirea în 
statiestatie !!

 Pentru a nu bloca liniile, telefonul se va utiliza în primul rând Pentru a nu bloca liniile, telefonul se va utiliza în primul rând 
pentru urgente !pentru urgente !

 Acordăm primul ajutorAcordăm primul ajutor si calmăm pe cei în panică sau speriatisi calmăm pe cei în panică sau speriati !!



Acasă Acasă -- Ce Ce sasa facemfacem dupadupa cutremurcutremur

 Mai întâi observăm starea încăperii în care ne aflăm si nu ne Mai întâi observăm starea încăperii în care ne aflăm si nu ne 
grăbim să plecăm ! grăbim să plecăm ! 

 Acordăm primul ajutor celor afectati de seism. Îi ajutăm pe Acordăm primul ajutor celor afectati de seism. Îi ajutăm pe 
cei răniti sau prinsi sub mobilier sau alte obiecte. cei răniti sau prinsi sub mobilier sau alte obiecte. 

 CCalmăm persoanele intrate în panică sau speriate. Nu almăm persoanele intrate în panică sau speriate. Nu 
miscăm rănitii gravmiscăm rănitii grav..

 Deschidem usa si verificam daca scara este neavariata iar Deschidem usa si verificam daca scara este neavariata iar  Deschidem usa si verificam daca scara este neavariata iar Deschidem usa si verificam daca scara este neavariata iar 
calea spre iesire este sigur !calea spre iesire este sigur !

 La plecare toti vom fi încăltati, pentru a ne feri de cioburi sau La plecare toti vom fi încăltati, pentru a ne feri de cioburi sau 
bucăti de tencuială si îmbrăcati potrivit anotimpului, pentru a bucăti de tencuială si îmbrăcati potrivit anotimpului, pentru a 
ne feri de frig, ploaie, zăpadă, microbi. ne feri de frig, ploaie, zăpadă, microbi. 

 Dacă avem rucsacul de urgentă, îl vom lua pentru  a face fată Dacă avem rucsacul de urgentă, îl vom lua pentru  a face fată 
situatiei de după cutremur. situatiei de după cutremur. 

 Vom preveni rănirea provocată de căderea unor tencuieli, Vom preveni rănirea provocată de căderea unor tencuieli, 
cărămizi, etc. la iesirea din clădire punând un obiect cărămizi, etc. la iesirea din clădire punând un obiect 
protector protector ddeasupra capului. easupra capului. 

 Detalii:https://inforisx.incd.ro/Detalii:https://inforisx.incd.ro/



Vă Vă mulțumim!mulțumim!


