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Categoria de clădiri, dotări si spatii publice cu mari
aglomerări de persoane include o varietate de institutii,
societăti comerciale si alte unităti, grupate pe functiuni
potrivit reglementărilor în vigoare astfel:

 săli de spectacole, stadioane, teatre dramatice si
muzicale, auditorii, circuri, cantine, restaurante,
discoteci;

CE CLĂDIRI ȘI PERSOANE PROTEJĂM ? 

discoteci;
 centre comerciale mari de tip Mall, magazine cu 

mărfuri combustibile;
 expozitii permanente de artă, muzee cu exponate

combustibile, muzee cu exponate incombustibile;
 săli cu diferite destinatii (asteptare, concert, cult,

dans, întruniri, lectură, sport, proiectii
cinematografice).

 aeroporturi, gări terestre, auto și navale, stații de
metrou etc.



Specificul acestor activităti si functiuni este
prezenta unor mase sau grupe de populatie, începând
cu zeci sau sute, până la mii de persoane, care,
datorită riscului specific impun:
- identificarea potentialelor de pericol public si a
posibilitătilor de prevenire si reducere, cu asumarea

SPECIFICUL EXPUNERII LA RISC 

posibilitătilor de prevenire si reducere, cu asumarea
responsabilitătilor legale prin instituirea unor măsuri
organizate de management al situatiilor care pot fi
produse în caz de seism, cu pregătirea personalului
propriu;
- prevenirea accidentării cauzate de oscilatiile
seismice, deplasarea, avarierea si căderea unor
elemente de constructii, mobilier, echipamente si
instalatii, a unor mărfuri, exponate, substante;



- prevenirea izbucnirii si propagării incendiilor în
spatiile respective, controlul si limitarea efectelor
incendiilor produse asupra clădirilor, traseelor de
evacuare si persoanelor;

- evitarea evacuării pe durata fazei periculoase a
miscării seismice si asigurarea evacuării, în timpmiscării seismice si asigurarea evacuării, în timp
scurt si în deplină sigurantă după seism, a unui mare
număr de ocupanti;

- controlul comportării grupurilor si evitarea panicii
indusă de aglomerarea mare de persoane si reactia
necontrolată.



 cadrul legislativ prevede obligatiile de bază pentru
autorităti, institutii publice, agenti economici si
persoane fizice – locuitori, pentru cei care
coordonează unele institutii sau tipuri de activităti
care se desfăsoară în săli aglomerate;

Situatia privind pregătirea de cutremur în clădiri,
dotări si spatii publice cu mari aglomerări de
persoane din România

care se desfăsoară în săli aglomerate;
 în cazul marilor săli, spatii si dotări cu aglomerări

de persoane care apartin unor institutii publice
sau private, unor societăti comerciale puternice,
există traditie si preocupări de aplicare a legilor si
reglementărilor tehnice în vigoare, personalul este
dimensionat mai aproape de necesităti, instruit
periodic iar controlul autoritătilor este mai
eficient.



- în cazul sălilor si spatiilor de dimensiuni mai mici,
care apartin unor societăti comerciale de tip SRL,
a căror capacitate managerială si financiară este
limitată, multe sunt amplasate în clădiri cu
functiuni de bază de locuire sau în alte clădiri
convertite la alte functiuni, sau sunt închiriate ca
spatii mici într-o clădire aflată în proprietatea sispatii mici într-o clădire aflată în proprietatea si
responsabilitatea altei societăti.

- În aceste cazuri, personalul propriu este în număr
redus, fluctuant, fără o pregătire sau instruire
pentru a face fată unui seism iar prestarea
activitătilor care conduc la aglomerări de
persoane nu este întotdeauna însotită de măsuri
reale de prevenire a dezastrelor.



De la o ”locațiune cu chirie” pentru 2 camere, 300 mp,De la o ”locațiune cu chirie” pentru 2 camere, 300 mp,
la dezastrul de la ”Colectiv”, 2015la dezastrul de la ”Colectiv”, 2015



- în acest scop trebuie cunoscute prevederile direct
legate de prevenirea dezastrelor seismice pentru ca
proprietarii, patronii, managerii, personalul si
utilizatorii să poată solicita si comanda specialistilor
abilitati rezolvarea cerintelor respective.

Ca urmare a efectelor directe se pot produce efecte
indirecte, de exemplu:indirecte, de exemplu:
 plecarea clientilor, afectati fizic sau psihic de

avariile structurale sau nestructurale vizibile către
alte unităti considerate mai sigure sau la domiciliu;

 închiderea temporară a unitătii de către organele
abilitate datorită evaluării structurale ca nesigură
sau a lipsei de functionalitate a retelelor de utilităti,
transport etc.;



 plecarea unei părti din personal datorită stării de
nesigurantă privind activitatea într-o unitate afectată
de seism sau a propriilor aprecierii privind
functionarea ulterioară a unitătii;

 scăderea numărului de clienti în zonă datorită
situatiei generale create de seism în regiune sau
cresterea numărului de clienti reprezentati de cei
sositi pentru interventie si refacere sau de sinistratii
rămasi fără locuintă;rămasi fără locuintă;

 lipsa de lichidităti pentru facturi scadente si/sau
nevoia de credit pentru începerea urgentă a
lucrărilor de expertizare – reparatii – consolidări sau
înlocuirea mobilierului si echipamentului deteriorat;

 insuficienta capacitate de expertizare – proiectarea
sau reparatii – consolidări pe piata locală datorită
urgentei altor priorităti, cu perspectiva de deficit
prelungit prin stagnarea serviciilor unitătii.



PProtectia antiseismicarotectia antiseismica se se asiguraasigura prinprin::

 proiectareaproiectarea structurilorstructurilor dede constructiiconstructii noinoi
pentrupentru aa rezistarezista lala cutremurcutremur;;

 masurilemasurile dede interventieinterventie preseismicapreseismica sisi postpost--
seismicaseismica privindprivind cladirilecladirile,, echipamenteleechipamentele,,
instalatiileinstalatiile,, mobilierulmobilierul,, prinprin interventiiinterventii,, reparatiireparatii,,instalatiileinstalatiile,, mobilierulmobilierul,, prinprin interventiiinterventii,, reparatiireparatii,,
consolidariconsolidari,, reabilitarereabilitare etcetc;;

 protectiaprotectia sisi pregatireapregatirea individualaindividuala sisi dede grupgrup aa
cetatenilorcetatenilor,, personalului,personalului, prinprin educare,educare,
informareinformare sisi antrenareantrenare periodicaperiodica pentrupentru oo
reactiereactie rationalarationala inin cazcaz dede cutremurcutremur sisi pentrupentru
situatiisituatii dede dezastrudezastru produseproduse dede seismeseisme..



EDUCAREA EDUCAREA (ANTI)(ANTI) SEISMICASEISMICA

 EducareaEducarea –– informareainformarea –– instruireainstruirea populatieipopulatiei
pentrupentru aa traitrai,, aa sese comportacomporta rationalrational sisi
eficienteficient,, aa faceface fatafata zvonurilorzvonurilor,, aa prevenipreveni
dezastreledezastrele sisi aa supravietuisupravietui,, aa refacereface
localitatilelocalitatile sisi viataviata dupadupa evenimenteevenimente seismiceseismicelocalitatilelocalitatile sisi viataviata dupadupa evenimenteevenimente seismiceseismice
cucu efecteefecte negativenegative asupraasupra mediuluimediului naturalnatural sisi
construitconstruit,, asupraasupra vietiivietii socialsocial--economiceeconomice sisi
dezvoltariidezvoltarii



PREGATIREA DE CUTREMURPREGATIREA DE CUTREMUR

Managementul (prevenirii) dezastrelor :
•pregatire – identificare riscuri, prevenire si
atenuare efecte potentiale de dezastru- –
avertizare ?
•impact seism – alerta ?
raspuns - interventie de urgenta – salvare•raspuns - interventie de urgenta – salvare

•revenire la normal - refacere – reconstructie
•dezvoltare normala, incluzand masuri de
prevenire si atenuare a riscurilor



Este populatia din Romania suficient Este populatia din Romania suficient 
de pregatita pentru situatiile produse de pregatita pentru situatiile produse 

de seisme ?de seisme ?
 CutremureCutremure distructivedistructive: 1940, 1977: 1940, 1977
 CutremureCutremure puterniceputernice 1986, 19901986, 1990
 CutremureCutremure moderatemoderate
 False False predictiipredictii, , zvonurizvonuri –– impact impact negativnegativ… … nu nu 

suntemsuntem suficientsuficient de de pregatitipregatiti !!! !!! 
 IInformatiilenformatiile dindin massmass -- mediamedia cucu privireprivire lala

predictiipredictii sisi dezastredezastre seismiceseismice fantezistefanteziste suntsunt
descurajantedescurajante pentrupentru locuitorullocuitorul obisnuit,obisnuit,
deoarecedeoarece nunu sese punpun inin evidentaevidenta sisi aspecteleaspectele
carecare ll--arar puteaputea ajutaajuta sasa sese protejezeprotejeze inin astfelastfel
dede situatiisituatii..



Cum Cum stamstam??

 populatiapopulatia cunoastecunoaste uneleunele datedate dede bazabaza sisi
detaliidetalii privindprivind hazardurilehazardurile (pericolele),(pericolele), dardar
acesteaacestea suntsunt insuficienteinsuficiente pentrupentru aa asiguraasigura oo
protectieprotectie eficientaeficienta;;

expunereaexpunerea lala riscrisc sisi risculriscul dindin marilemarile expunereaexpunerea lala riscrisc sisi risculriscul dindin marilemarile
aglomerariaglomerari urbaneurbane suntsunt inin cresterecrestere,, caca
urmareurmare aa efectuluiefectului cumulativcumulativ alal maimai multormultor
seismeseisme,, deteriorariideteriorarii sisi imbatraniriiimbatranirii
materialelormaterialelor



RISCUL SEISMIC AL CONSTRUCtIILOR EXISTENTERISCUL SEISMIC AL CONSTRUCtIILOR EXISTENTE

 OrdonantaOrdonanta GuvernuluiGuvernului nrnr.. 2020//19941994 privindprivind reducereareducerea
risculuiriscului seismicseismic alal constructiilorconstructiilor existenteexistente

PotrivitPotrivit OGOG 2020//19941994,, lala cladiricladiri dede locuitlocuit suntsunt subventionatesubventionate dindin
fondurifonduri publicepublice oo maremare parteparte dindin costurilecosturile implicateimplicate..

OrdonantaOrdonanta prevedeprevede::
 efectuareaefectuarea uneiunei expertizeexpertize tehnicetehnice asupraasupra clădiriiclădirii dede cătrecătre unun unun efectuareaefectuarea uneiunei expertizeexpertize tehnicetehnice asupraasupra clădiriiclădirii dede cătrecătre unun unun

expertexpert atestatatestat dede MDMDRAPRAP (anterior(anterior MLPATMLPAT sausau MLPTL),MLPTL), lucrândlucrând
printrprintr--unun institut,institut, universitate,universitate, firmăfirmă sausau caca persoanăpersoană fizicăfizică
autorizatăautorizată;;

 ActiuneActiune dede interesinteres nationalnational
 InsuficientInsuficient aplicataaplicata lala cladirilecladirile maimai vechi,vechi, cucu acestacest specificspecific
 NuNu esteeste suficientasuficienta consolidareaconsolidarea structuriistructurii
 ParteaPartea dede functiunifunctiuni -- accesacces –– evacuareevacuare –– PSIPSI –– echipamenteechipamente

trebuietrebuie aproapeaproape completcomplet reproiectatareproiectata

 SNRRS va reconsidera toate prevederile din OG 20/1994SNRRS va reconsidera toate prevederile din OG 20/1994



DAR CLADIRILE NOI ? DAR CLADIRILE NOI ? 
CU TOT CARACTERUL DE DEZASTRU, CIFRELE DIN 1977 ARATA CU TOT CARACTERUL DE DEZASTRU, CIFRELE DIN 1977 ARATA 

CA INVESTITIA IN STIINTA PROIECTARII ANTISEISMICE SE CA INVESTITIA IN STIINTA PROIECTARII ANTISEISMICE SE 
RASPLATESTERASPLATESTE

 STRUCTURILESTRUCTURILE DEDE DUPADUPA 19501950 AUAU REZISTATREZISTAT
ONORABILONORABIL -- PENTRUPENTRU PROTECTIAPROTECTIA VIETIIVIETII

 BucurestiBucuresti
–– In In celecele 3 3 cladiricladiri noinoi, partial , partial prabusiteprabusite, , erauerau ccacca 40 40 apartamenteapartamente

din 400.000 din 400.000 construiteconstruite intreintre 19501950--19771977
 adicaadica 1/10.000 1/10.000 prabusiteprabusite adicaadica 1/10.000 1/10.000 prabusiteprabusite

–– Romania Romania –– in zone de in zone de intensitateintensitate pestepeste 7 MSK7 MSK
 0,3/10.000 0,3/10.000 prabusiteprabusite

H. Sandi, 1985H. Sandi, 1985

 ACESTEACESTE PROCENTEPROCENTE AUAU CREATCREAT INSAINSA SISI ILUZIIILUZII CUCU
PRIVIREPRIVIRE LALA REZISTENTAREZISTENTA..

 SS--AA MIMINALIZATMIMINALIZAT CEEACEEA CECE POTPOT CAUZACAUZA ININ VIITORVIITOR
AVARIILEAVARIILE GREUGREU VIZIBILEVIZIBILE SISI NIVELURILENIVELURILE REDUSEREDUSE
ALEALE FORTELORFORTELOR DEDE CALCULCALCUL DINDIN CODURILECODURILE PREPRE--
19771977



CladirileCladirile noinoi

StructuraStructura sisi ComponenteComponentelele NestructuraleNestructurale
trebuietrebuie sasa respecterespecte CCodul P100odul P100--1/201/201313

 CNS CNS –– Componente NestructuraleComponente Nestructurale
 Conditiile de sigurantă si regulile de proiectare sunt Conditiile de sigurantă si regulile de proiectare sunt 

diferentiate în functie de următorii parametri:diferentiate în functie de următorii parametri:
–– clasa de importantă a constructiei;clasa de importantă a constructiei;–– clasa de importantă a constructiei;clasa de importantă a constructiei;
–– acceleratia seismică a terenul ag la amplasament;acceleratia seismică a terenul ag la amplasament;
–– categoria (functiunea) CNS;categoria (functiunea) CNS;
–– caracteristicile constructive ale CNS si ale caracteristicile constructive ale CNS si ale 

prinderilor acestora;prinderilor acestora;
–– interactiunile componentelor nestructurale cu interactiunile componentelor nestructurale cu 

elementele structurii principale.elementele structurii principale.



CNS CNS -- Subsistemul Subsistemul componentelor nestructurale componentelor nestructurale 
este constituit din este constituit din ::

 A. Componente arhitecturale (elemente de constructie):
A.1. Elemente atasate anvelopei constructiei:

– finisaje, elemente de protectie termică sau decoratii din 
cărămidă, beton, piatră, materiale ceramice, sticlă sau similare 
care au ca suport elementele de închidere, structurale sau 
nestructurale;

– copertine, balustrade, atice, marchize, profile ornamentale, 
statui; firme, reclame, antene de televiziune.statui; firme, reclame, antene de televiziune.

A.2. Elemente ale anvelopei:
– elementele structurii proprii a anvelopei - panouri de perete 

pline sau vitrate,
– montanti, rigle, buiandrugi, centuri si alte elemente care nu fac 

parte din
– structura principală a constructiei;
– tâmplăriile înglobate, inclusiv sticla.

A.3.Elemente de compartimentare interioară fixe sau amovibile 
(inclusiv finisajele si tâmplăriile înglobate).

A.4. Tavane suspendate.
A.5. Alte elemente de constructie: garduri de incintă (împrejmuiri).



 B. Instalatii:
– B.1 Instalatii sanitare.
– B.2 Instalatii electrice/iluminat.
– B.3 Instalatii de încălzire, de conditionare si de ventilatie.
– B.4 Instalatii speciale cu utilaje care operează cu abur sau cu 

apă la temperaturi ridicate (bucătării, spălătorii, etc).
 C. Echipamente electromecanice:
C.1 Ascensoare.
C.2 Scări rulante.

D. Mobilier si alte dotări: D. Mobilier si alte dotări:
– D.1 Mobilier profesional: de birou (rafturi, dulapuri), din unităti 

medicale, de
– cercetare, inclusiv sistemele de computere, din muzee de 

interes national.
– D.2 Mobilier si dotări speciale din constructii din clasa de 

importantă I: panouri de control si comandă ale dispeceratelor 
din servicii de urgentă, din unităti de pompieri, politie, centrale 
telefonice, echipamente din statii de radiodifuziune/televiziune 
si similare.

– D.3 Rafturi din magazine si din depozite accesibile publicului.



Proprietarii raspund pentru pProprietarii raspund pentru placaje lacaje sau antene sau antene care cadcare cad



Proprietarii raspund pentru pProprietarii raspund pentru panourianourilele publicitarepublicitare de pe blocul lorde pe blocul lor



Cum se misca mobilele la seism ?Cum se misca mobilele la seism ?
Sunt periculoase ?Sunt periculoase ?



Cum se misca mobilele la seism ?Cum se misca mobilele la seism ?
Sunt periculoase ?Sunt periculoase ?



重心
地震のときに
水平にかかる力

重心の高さ

水平にかかる力

家具用免震
重心を下げる
低い家具

留める

Experienta japoneza: calcule si dispozitive pentru Experienta japoneza: calcule si dispozitive pentru 
prevenirea caderii mobilelorprevenirea caderii mobilelor

上下にかかる力
＝重さ
＝ｍ×ｇ
（質量×重力加速度）

水平にかかる力
＝ｍ×α
（質量×水平加速度）

滑りやすさ

上下にかかる力

突っ張り棒

低い家具

Latime

Inaltime

Acceleratie
orizontala

Acceleratie
gravitationala

＜Caderea 
mobilelor







Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989



Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989



FixareaFixarea mobilieruluimobilierului in in JaponiaJaponia



Aspecte specifice privind planificarea activitătilor de 
pregătire antiseismică în clădiri cu aglomerări de 

persoane  

 PE CINE PROTEJĂM ?PE CINE PROTEJĂM ?

 Categoriile de utilizatori ce se pot afla
concomitent în sălile aglomerate mentionate
anterior sunt următoarele:

 Spații de vânzare - clienți, personal comercial Spații de vânzare - clienți, personal comercial
(vânzători, casieri, expeditori, supraveghetori);
produse (mărfuri diverse);

 Spații de alimentatie publică – consumatori;
personal de servire (chelneri, personal ajutător),
produse (mâncare, băutură);



 săli de expunere – clienși, vizitatori; personal de
asigurare a vizionării obiectelor (ghizi, custozi,
supraveghetori); personal de pază si control;
exponate;

 săli de lectură - vizitatori (cititori); personal de
servire (bibliotecari); produse (cărti, reviste, ziare,
etc);etc);

 săli de asteptare - călători, însotitori, personal de
servire (vamesi, controlori acte, hamali), personal
de pază si control; bagaje călători.





Recomandări pentru măsuri de pregătire si educatie 
antiseismică de competenta managerului / directorului 
de unitate, cadrelor cu studii superioare, personalului 

tehnico-administrativ si auxiliar:

 pregătirea unui plan general de răspuns la cutremur;

 pregătirea planurilor tuturor acceselor în spatiile si
subsolurile utilizate;

 verificarea iluminatului de sigurantă în sălile si verificarea iluminatului de sigurantă în sălile si
spatiile aglomerate si pe traseele de evacuare;

 achizitionarea unui generator de curent electric de
sigurantă pentru primele 72 de ore după seism;

 desemnarea unui responsabil cu experientă pe
fiecare schimb după caz, pentru a tine situatia sub
control la seism;



 pregătirea unui plan si un contract de asistentă în
caz de seism cu un specialist autorizat pentru a
evalua starea clădirii, retelelor, utilajelor după un
seism puternic si a vă recomanda ce-i de făcut;

 conceperea anticipată a unui plan de mutare rapidă a
activitătii în altă clădire (dacă va fi nevoie), cine, cum
si în ce caz se mută, cum se va lucra;

 afisarea în săli, camere si în ascensoare odatăcu afisarea în săli, camere si în ascensoare odatăcu
planurile PSI de evacuare în caz de incendiu si a
recomandărilor pentru a sfătui clientii să nu utilizeze
ascensorul sau scările în timpul seismelor;
instruirea liftierilor si altor angajati de ce este
periculos acest mod de evacuare;

 pregătirea de truse speciale de interventie / 
deblocare în caz de seism, pe compartimente 
functionale



 Dacă ati preluat un spatiu într-o clădire de birouri
sau într-un magazin de tip universal etajat, interesati-
vă la administratie de toate aspectele privind
rezistenta clădirii la cutremur, verificând dacă
sunteti în sigurantă ca persoane si ca firmă.

 Informati-vă care sunt elementele de rezistentă ale
structurii si care sunt nestructurale.structurii si care sunt nestructurale.

 Respecati functiunea pe care ati declarat-o si pentru
care sunteti autorizati.

 Informati-vă cu privire la căile de evacuare la
incendiu si după seism pe scări, tinând seama si de
ceilalti utilizatori. Instruiti-vă salariati în acest sens.
Efectuati o recunoastere în clădire în grupuri mici.



 Identificati zonele si elementele care ar putea
produce prin cădere răniri sau blocaje de traseu la
seism, atrăgând atentia salariatilor (geamuri mari,
candelabre, plafoane false).

 Introduceti aceste elemente în planul de apărare Introduceti aceste elemente în planul de apărare
împotriva dezastrelor pe care îl veti întocmi.



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,
colectivitatea se va comporta cel putin în prima fază decolectivitatea se va comporta cel putin în prima fază de
urgentă în mod variabil, de la haotic până la solidar si
eficient.

Liderii ar trebui să fie cei desemnați prin planuri și
instruiti, cu un sprijin direct al personalul tehnico-
administrativ sau auxiliar, după caz, în cadrul unei
ierarhii bine cunoscute pentru evitarea haosului.




Măsuri generale de prevenire-protectie, pregătire si 
asigurare antiseismică a sălilor aglomerate, spatiilor si 

sectoarelor cu diferite functiuni specifice, pregătirea 
personalului pentru protectie:

o Fixarea rafturilor cu mărfuri și a obiectelor grele sau
numeroase aflate la înălțime (cu chingi, bare sau
plase) pentru a nu se răsturan peste clienți și
personal la cutremur;

fixarea echipamentelor, calculatoarelor si ao fixarea echipamentelor, calculatoarelor si a
printerelor, amplasarea aparatelor mai grele sau pe
rotile (masini de spălat, frigidere, etc.) astfel încât să
nu se afle în vecinătatea iesirilor din încăperi sau
apartament spre a nu bloca prin deplasare accesul în
cazul unui seism;

o limitarea deplasărilor aparatelor mari prin fixare, în
asa fel încât în caz de cutremur racordurile să nu
sufere deteriorări;



RafturiRafturi in supermarketin supermarket



 identificarea mobilierului auxiliar si obiectelor grele 
care atârnă peste birouri, mese, si pot cădea peste 
acestea, degajarea spatiilor de diverse piese 
instabile la seism, mai ales în vecinătatea locurilor 
circulate, înlocuirea cu altele mai usoare;circulate, înlocuirea cu altele mai usoare;

 fixarea acestor obiecte contra deplasării sau 
mutarea astfel încât să nu pericliteze viata sau 
integritatea corporală în caz de oscilatii sau cădere 
(lămpi grele, tablouri, oglinzi, vase, acvarii, boxe, 
dulapuri, rafturi etajere, etc.);



 asigurarea pieselor grele de mobilier, zvelte, 
suprapuse si înalte, între ele si prin prindere de un 
perete, grindă solidă, mai ales la etajele superioare 
unde oscilatiile sunt mai puternice sau în locurile 
unde se aglomerează familia (ex.sufragerie, cameră 
de zi);

 Deoarece miscarea obiectelor se referã atât la 
oscilatia orizontalã cât si la cea verticalã,  evaluarea oscilatia orizontalã cât si la cea verticalã,  evaluarea 
corectã a mãrimilor parametrilor de miscare 
respectivi trebuie fãcutã în conformitate cu 
normativul P100-1/2013 si cu metodele dinamice, 
tinând cont de amplificãrile posibile ale ansamblului 
teren-clãdire-sistem suport-obiect.

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



Rolul unor spații (de ex. parcări) pentru amplasarea de Rolul unor spații (de ex. parcări) pentru amplasarea de 
corturi în perioada de urgențăcorturi în perioada de urgență

 Există malluri cu spații exterioare generoase, Există malluri cu spații exterioare generoase, 
care ar putea fi utilizate în planurile de care ar putea fi utilizate în planurile de care ar putea fi utilizate în planurile de care ar putea fi utilizate în planurile de 
relocare temporară a unor persoane din relocare temporară a unor persoane din 
clădirile avariate!clădirile avariate!





CutremurCutremur Zagreb, Zagreb, 
martiemartie 20202020



CutremurCutremur Zagreb, Zagreb, martiemartie 2020 2020 
EvacuareaEvacuarea unorunor spitalespitale avariateavariate



Cutremur Izmir, Turcia, M 7, Cutremur Izmir, Turcia, M 7, 
30 octombrie 202030 octombrie 2020



Vă mulțumim !Vă mulțumim !


