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Toata Romania este seismica •••• •••• Harta de zonare Cod P100-1/2013 
pentru proiectare seismica pentru perioada de revenire de 225 de ani

•••• Bucuresti – acceleratia de varf a terenului 0.3 g (MLPDA/UTCB)

Grigore Stefanescu 



HAZARDUL SEISMIC ÎN ROMÂNIA
Hazardul seismic nu este distribuit uniform pe teritoriul României. Sudul și estul României 
sunt regiunile în care este cel mai probabil să aibă loc cutremurele cele mai puternice. Și 
alte regiuni sunt expuse la cutremure. 

Harta hazardului seismic pentru România privind o valoare de vârf a accelerației terenului (ag) cu o
probabilitate de depășire de 10% în următorii 50 de ani, ceea ce corespunde unei perioade medii de
revenire de 475 de ani (neadoptată oficial). Sursă: Pavel F, Vacareanu R, Douglas J, Radulian M,
Cioflan C, Barbat A (2016) O evaluare actualizată a hazardului seismic probabilistic în cazul
României și comparația cu abordarea și rezultatele proiectului SHARE. Geofizică pură și aplicată.
(Pure and Applied Geophysics), 173: 1881-1905

Potrivit abordărilor din UE,
in viitor se vor adopta hărți
de hazard cu parametri
mult mai ridicați, de ex.
avand perioada de revenire
de 475 de ani, ceea ce va
mări accelerațiile de vârf
luate in calcule și, in
consecință, va impune

exigențe suplimentare



Protectia antiseismica se asigura prin:

 proiectarea structurilor de constructii noi
pentru a rezista la cutremur;

 masurile de interventie preseismica si post-
seismica privind cladirile, echipamentele,
instalatiile, mobilierul, prin interventii, reparatii,
consolidari, reabilitare etc;

 protectia si pregatirea individuala si de grup a
cetatenilor, personalului, prin educare,
informare si antrenare periodica pentru o
reactie rationala in caz de cutremur si pentru
situatii de dezastru produse de seisme.



EDUCAREA (ANTI) SEISMICA

 Educarea – informarea – instruirea populatiei
pentru a trai, a se comporta rational si
eficient, a face fata zvonurilor, a preveni
dezastrele si a supravietui, a reface
localitatile si viata dupa evenimente seismice
cu efecte negative asupra mediului natural si
construit, asupra vietii social-economice si
dezvoltarii



PREGĂTIREA PENTRU SITUAȚIA DE 
IMPACT SEISMIC: 

CE FACEM (...CU MULT...) ÎNAINTE DE 
CUTREMUR



PREGATIREA PENTRU CUTREMUR

Managementul (prevenirii) dezastrelor :
•pregatire – identificare riscuri, prevenire
si atenuare efecte potentiale de dezastru-
– avertizare ?
•impact seism – alerta ?
•raspuns - interventie de urgenta –
salvare
•revenire la normal - refacere –
reconstructie
•dezvoltare normala, incluzand masuri de
prevenire si atenuare a riscurilor



CLADIRILE IN MEDIUL SEISMIC
 Societatea in ansamblu si fiecare om in parte doresc sa locuiasca

si sa lucreze in cladiri sigure

 Realizarea unei clădiri  proces integrat, de arhitectură şi 
inginerie, bazat pe proiecte elaborate de specialişti atestaţi / 
autorizaţi 

 Ca principiu etic şi legal, clientul, proprietarul şi/sau utilizatorul
trebuie protejat din toate punctele de vedere, pornind de la câteva
componente de bază:

– structural (asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate);

– arhitectural (estetic şi funcţional, exterior şi interior);

– economic (preţ evaluat pe baza unor criterii de piaţă, cunoscute
şi stabile);

– legal (răspunderea să fie asumată de persoane fizice şi / sau
juridice legal autorizate în domeniu, cu granţiile prevăzute în
legislaţia de drept civil şi comercial în vigoare).



CERINŢELE ESENŢIALE EUROPENE PENTRU CONSTRUCŢII

 In relaţiile dintre client şi firmele proiectante (arhitectură şi inginerie)  contract
 Firma executanta îşi asumă, tot printr-un contract răspunderea pentru 

conformitatea cu proiectul şi asigurarea cerinţelor de calitate, sub controlul unui 
responsabil cu urmărirea execuţiei, angajat direct de proprietar.

 Legea 10/1995, privind calitatea în construcţii şi Directiva Europeană
89/106/CEE  6 cerinţe esenţiale pentru construcţii  conceptia şi
proiectarea construcţiilor, specificaţiile tehnice privind produsele pentru
construcţii:
– rezistenţă mecanică şi stabilitate
– siguranţa în caz de incendiu
– igienă, sănătate şi mediu
– siguranţa la utilizare
– protecţia contra zgomotului
– economia de energie şi izolare termică

 Directiva nr. 89/106/CEE recast  si o alta cerinta, durabilitatea
« cerinţele esenţiale... trebuie să fie îndeplinite pe o durată de viaţă rezonabilă din

punct de vedere economic. »



CLADIRILE NOI

 Codul de proiectare seismică P100/1-2013 conţine
elementele de baza privind alegerea amplasamentelor şi
alcătuirea de ansamblu a clădirilor. 

 Se dau indicaţii generale pentru alegerea modelelor de 
calcul structural şi a valorilor factorilor de comportare în
funcţie de măsura în care construcţiile satisfac condiţiile de 
bună conformare pentru cutremur. Prevederi specifice
despre elementele nestructurale, sunt redate în alt capitol. 

 Cu privire la alcătuirea de ansamblu a construcţiilor, 
proiectarea seismică urmăreşte realizarea unei construcţii 
sigure în raport cu hazardul seismic asociat 
amplasamentului, care să îndeplinească, în condiţii 
acceptabile de cost, cerinţele fundamentale. 



RISCUL SEISMIC AL CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE

 Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind reducerea riscului seismic
al constructiilor existente

Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi
asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au
în administrare construcţii trebuie să acţioneze, în condiţiile
legii, pentru identificarea, expertizarea tehnică a construcţiilor,
aprobarea deciziei de intervenţie şi continuarea acţiunilor, în
funcţie de concluziile fundamentate în raportul de expertiza
tehnică.

Ordonanţa prevede:
 efectuarea unei expertize tehnice asupra clădirii de către un un

expert atestat de MDRAP (anterior MLPAT sau MLPTL), lucrând
printr-un institut, universitate, firmă sau ca persoană fizică
autorizată;

 elaborarea proiectului de execuţie, pe baza raportului de expertiză
tehnică;

 executarea lucrărilor de consolidare a structurii de rezistenţă,
refacere şi reparaţii la clădire cât şi la instalaţiile aferente clădirii – în
măsura în care sunt afectate de intervenţie (apă, gaze, încălzire,
electricitate, canalizare, etc.) pe baza proiectelor autorizate.



Cladirile noi
Structura si Componentele Nestructurale

trebuie sa respecte Codul P100-1/2013

 CNS – Componente Nestructurale
 Condiţiile de siguranţă şi regulile de proiectare sunt 

diferenţiate în funcţie de următorii parametri:
– clasa de importanţă a construcţiei;
– acceleraţia seismică a terenul ag la amplasament;
– categoria (funcţiunea) CNS;
– caracteristicile constructive ale CNS şi ale 

prinderilor acestora;
– interacţiunile componentelor nestructurale cu 

elementele structurii principale.



CNS - Subsistemul componentelor nestructurale 
este constituit din următoarele categorii de 

componente:
 A. Componente arhitecturale (elemente de construcţie):
A.1. Elemente ataşate anvelopei construcţiei:

– finisaje, elemente de protecţie termică sau decoraţii 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.
A.2. Elemente ale anvelopei:

– elementele structurii proprii a anvelopei - panouri de perete 
pline sau vitrate,

– montanţi, rigle, buiandrugi, centuri şi alte elemente care nu fac 
parte din

– structura principală a construcţiei;
– tâmplăriile înglobate, inclusiv sticla.

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

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



 B. Instalaţii:
– B.1 Instalaţii sanitare.
– B.2 Instalaţii electrice/iluminat.
– B.3 Instalaţii de încălzire, de condiţionare şi de ventilaţie.
– B.4 Instalaţii 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 şi alte dotări:

– D.1 Mobilier profesional: de birou (rafturi, dulapuri), din unităţi 
medicale, de

– cercetare, inclusiv sistemele de computere, din muzee de 
interes naţional.

– D.2 Mobilier şi dotări speciale din construcţii din clasa de 
importanţă I: panouri de control şi comandă ale dispeceratelor 
din servicii de urgenţă, din unităţi de pompieri, poliţie, centrale 
telefonice, echipamente din staţii de radiodifuziune/televiziune 
şi similare.

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



Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989



Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989



Fixarea mobilierului in Japonia



Cum se misca mobilele la seism ?
Sunt periculoase ?





SUPRAVIETUIREA IN CLADIRI / CONSTRUCTII
RASPUNSUL SEISMIC DEPINDE DE:

 Comportarea structurii cladirii
 Comportarea partilor nestructurale ale cladirii

– Pereti, mobilier, obiecte
– Echipamente, instalatii

 Comportarea ocupantilor

RASPUNSUL SEISMIC ESTE O INTERACTIUNE 

 SUPRAVIETUIREA = ATITUDINE PROACTIVA, 
CONSTIENTA



SCENARII DE EFECTE IN FUNCTIE DE 
RASPUNSUL SEISMIC AL CLADIRILOR.

TIPURI DE OSCILATIE, AVARIERE SI COLAPS

 Oscilatii pe modurile proprii: transversal, longitudinal, torsiune
 Efect de soc – acceleratii verticale foarte mari – langa sursa
 Suprasolicitare – Fisurare - Avariere locala…generala
 Avarii: 

– Fisurari oblice in zidarie, expulzari
– Ruperi de tip “stalp scurt” la betonul armat

 Tipuri de prabusire
– De jos in sus:

 In zona inferioara – parter slab
 Generala – sandwich 
 Rupere la baza si rasturnare ca bloc rigid 

– De sus in jos:
 In zonele superioare – etaje slabe

– Inclinare – din lichefierea terenului
– Avarii sau prabusiri din ciocnirea cladirilor 



IN ZONE SEISMICE:

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

 SE PREGATESC SCENARII PENTRU DIFERITE SITUATII IN
FIECARE SCOALA IAR PENTRU ACASA SE FAC MICI PLANURI , 
IMPREUNA CU FAMILIA

 OBLIGATII LEGALE CF: PROTOCOL COMUN MAI-MEC

 UN PLAN DE PROTECTIE SI EVACUARE A ELEVILOR SI 
CADRELOR DIDACTICE

 UN PLAN DE INTALNIRE IN APROPIERE DE CASA PENTRU 
CAZUL IN CARE SEISMUL NE-AR SURPRINDE SEPARATI 

 PLANURILE SA FIE REALISTE SI CUNOSCUTE, IGSU VA 
ACORDA ASISTENTA 

 SE FAC EXERCITII DE EVACUARE DE DOUA ORI PE AN



UN PLAN DE PROTECTIE SI EVACUARE A 
ELEVILOR SI CADRELOR DIDACTICE

 Il aveţi (undeva),  aşa cum este 
cerut de ISU ??

 Unde este pus ? La...secret ?
 Câţi colegi îl cunosc ?
 Când l-aţi aplicat ultima dată ?
 Este potrivit (şi) pentru cutremur ?



Măsurile de 
aplicat în 
şcoală sunt 

destul de 
simple, dar pot 

salva vieţi



Un plan de familie pentru situaţia de 
cutremur, cu şi fără orele din şcoală



Rucsacul de 
urgenţă 
pentru 

situaţia de 
după 

cutremur



Un plan de identificare a pericolelor în bucătărie



Un plan de identificare a pericolelor pe drumul 
spre şcoală şi casă

 Plan cunoscut 
de părinţi 

 Include locul 
de intâlnire cu 
familia după 
cutremur 



https://www.incd.ro/publicatii/
educatie-cutremur/



PREGĂTIREA PENTRU SITUAȚIA DE 
IMPACT SEISMIC: 

CE FACEM ÎN TIMPUL 
CUTREMURULUI



Ce sa facem in timpul unui cutremur ?
IN CLASA / SCOALA

 Oriunde ne-am afla, ne păstrăm calmul, ne 
protejăm şi nu intrăm în panică ! Oprim
focul din laborator!

 Ne protejăm sub pupitru, masă sau sub un 
toc de uşă ori sub o grindă, despre care 
stim ca sunt rezistente !
– Chiar dacă ar fi posibil, este foarte 

periculos să fugim spre scări sau să 
intrăm în lift !

 Ne ferim de obiectele înalte, de cele
suspendate şi de ferestre !



 La inceput nu vom sti ca este sau nu cutremur
 Cand ne dam seama, poate fi prea tarziu…
 Oriunde ne-am afla, ne păstrăm calmul, ne protejăm 
şi nu intrăm în panică !

 Oprim focul ! Sau flacara din laborator.
 Ne protejăm sub pupitru, masă sau sub un toc de 

uşă ori sub o grindă, despre care stim ca sunt
rezistente !

 Ne ferim de obiectele înalte, de cele suspendate şi de 
ferestre ! 

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

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



CAT TIMP AVEM CA SA REACTIONAM CORECT 
LA CUTREMUR ?

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

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

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

 Pe baza analizei cutremurelor crustale şi intermediare de 
Vrancea rezultă următoarele faze ale unei mişcări 
seismice:
– faza iniţială cu oscilaţii având acceleraţii de ordinul a = 0,001 g -

0,02 g (0,05 g) cu o durata de 2-18 s (g = acceleraţia gravitaţiei);
– faza principală, cu oscilaţii majore având acceleraţii de peste 

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

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

 Timp total maxim cca. 100 secunde



DACA “AVEM”, CAT TIMP AVEM ?

 Intervalul de indecizie (cca. 5-15 s); 

 Intervalul de evacuare din sala de clasă, birou spațiu 
comun sau apartament (în funcţie de spaţiul real ce 
trebuie parcurs, cu vitezele posibile si redus in functie de 
forma si mobilarea apartamentului, care mareste
intervalul de timp necesar pentru ieşire;

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

 Cumulat - între 70 s. şi 660 s - de la etajele superioare. 



Seismele si “Instinctul” de evacuare

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

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

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

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



DURATA POSIBILA A “EVACUARII”
 Părăsirea etajelor superioare (între 4 şi 9) ar implica 

o durată totală mare (între 70 s. şi 660 s. în funcţie de 
partiul spațiului şi al etajului, conform tabelelor 
anexate).

 Din acest total, timpul parcurs pe casa scării ar 
reprezenta:
– cca. 70% din total pentru clădiri cu 5 niveluri
– cca. 90% din total pentru cele cu 9 niveluri.

In multe cazuri, evacuarea de la  etajele superioare în 
clădirile înalte nu este recomandabilă şi de cele mai 
multe ori nici posibilă iar principalul pericol este că 
faza oscilaţiilor puternice îl poate surprinde pe cel 
evacuat  în casa scării, un spaţiu hazarduos.

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



REGULI SIMPLE DE 
SUPRAVIETUIRE

 Cel care trăieşte efectul unui seism puternic nu 
trebuie să se lase copleşit, trebuie să îşi propună să 
reziste (numărând de exemplu, rar, pană la 100) şi 
mai ales să nu intre în panică ! 

 Este deci posibil şi necesar să ne protejam, chiar pe 
durata unui cutremur ! 

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

 Dacă ne-am protejat timp de 2 minute,  am trecut de 
principalul pericol!

 Creierul uman este un puternic computer care 
memorează şi găseşte în situaţii de criză tot ce vă este 
necesar spre a vă asigura supravieţuirea! 

 Aceste reacţii sunt naturale, dar pot fi controlate. 



SITUATII IN CAZ DE CUTREMUR

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

 Singur sau cu personalul scolii
 Singur sau cu alti colegi pe traseul spre scoala sau spre casa
 Singur sau cu familia

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



Poster cu recomandari 
pentru protecţia la 

cutremur în grădiniţe
sau creşe

•Expunerea este diferita 
de cea din scoli.

•Masurile de protectie 
depind (aproape) in 
intregime de cat de apt 
este personalul prezent
să facă faţă situaţiei



https://www.incd.ro/publicatii/
educatie-cutremur/



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

SI DIN INTREAGA LUME



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

Government)



Italia, L’Aquila, 2009

Birou obisnuit care a rezistat la caderea unui perete



Pupitrul antiseismic al firmei Kokuyo, Japonia (2005).
Placa de lemn aglomerat gros de 19-20 mm, cadrul din ţeavă specială 
cu diametrul 31,8 mm, există grile protectoare perimetrale şi traverse 

speciale.
Rezista la incarcare dubla fata de pupitrele obisnuite



Dar indiferent de tipul bancii, copiii japonezi sunt 
instruiti in acelasi mod



Cat de rezistente sunt cadrul de usa, grinda 

sau alt element ?

 Toate recomandările de protecţie sunt bazate pe experienta si au 
drept scop prevenirea rănirii grave în condiţii relativ normale de 
comportare a unei structuri. 

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

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

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

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

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



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

afla sub acesta



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

România



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

România.
Alcătuirea şi armarea a fost substanţial modificată după 

1977. 



Ce se intampla sub un “buiandrug” 
de beton armat

 Riglele de cuplare din peretii structurali, aflate 
desupra usilor, pot fisura la seisme puternice, 
uneori considerabil, fiind proiectate ca “elemente 
de sacrificiu”. 

 În general, chiar în astfel de situaţii, spaţiul de 
sub ele ar putea asigura o anumită protecţie 
persoanelor

 Dar trebuie ştiut că la fisurare se pot auzi 
zgomote, poate să cadă tencuială sau chiar 
bucăţi de zid etc. 



Cutremur Vrancea 30 mai 1990. Bloc Colentina
Caderea unor tencuieli groase de la rostul intre 

tronsoane a omorat doua persoane 



Rafturi in supermarket
In spatii aglomerate de tip mall, ne ferim de rafturi si 

vitraje mari care se pot sparge si ne pot rani
Iesim fara a crea panica intr-un loc liber !



PREGATIREA PENTRU
COMPORTAREA IN SITUATIA DE DUPA 

CUTREMUR



Ce sa facem dupa cutremur
 Mai întâi observăm starea încăperii în care ne aflăm şi 

nu ne grăbim să plecăm ! 
 Acordăm primul ajutor celor afectaţi de seism. Îi 

ajutăm pe cei răniţi sau prinşi sub mobilier sau alte 
obiecte. 

 Calmăm elevii / persoanele intrate în panică sau 
speriate. Nu mişcăm răniţii grav.

 Profesorii deschid usa si verifica daca scara este
neavariata iar calea spre iesire este sigura !

 La plecare toţi vom fi încălţaţi, pentru a ne feri de 
cioburi sau bucăţi de tencuială şi îmbrăcaţi potrivit 
anotimpului, pentru a ne feri de frig, ploaie, zăpadă, 
microbi. 

 Dacă avem rucsacul de urgenţă, îl vom lua pentru  a 
face faţă situaţiei de după cutremur. 

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



SCENARII DE CUTREMUR 
IN AFARA CLADIRILOR

 Daca suntem afara, ne îndepărtăm de clădiri !
Mergem într-un loc liber !

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

 Ne ferim de coşuri de fum, ziduri, geamuri, cornişe, 
fire electrice !

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

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

 Acordăm primul ajutor şi calmăm pe cei în panică 
sau speriaţi !
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2015-2016. - Monitorizarea şi evaluarea pregătirii la 

hazarduri naturale în mediul şcolar 
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Scoala nr. 77 
Șos. Pantelimon, 
București.

Exerciții de protecție în clasă la cutremur.



Scoala nr. 77, Șos. Pantelimon, București.
Evacuare controlată post-seism pe terenul de sport.

Elevii au fost foarte cooperanți dacă au fost bine 
instruiți de cadrele didactice



CUTREMURELE ŞI ...
PANDEMIA Sars-Cov-2 / Covid-19

 Ce legătură poate fi între acestea ?
 S-a văzut în Croaţia la 22 martie 2020, cutremurul Zagreb de M 5,3 

produs la o lună după impactul Covid-19

 O persoană a murit, 27 au fost rănite, s-au produs avarii la 250 
clădiri iar 59 de persoane au avut nevoie de adăpost temporar. 
Până la seism, în Zagreb erau 87 de cazuri de Covid-19 şi 206 în 
toată ţara; după 2 săptămâni au fost încă 337 cazuri în Zagreb 

(Silva and Paul, 2020)
 Proprietarii au trimis 26.000 cereri de inspecţie de urgenţă a 

clădirilor!
 Avarii la 63 unităţi educative şi 7 spitale

Într-o situaţie de impact din hazarduri multiple
 Cum asigurăm investigarea avariilor şi relocarea activităţilor din 
şcolile avariate ?



Aşadar...

Să ne protejăm de Sars-Cov-2...

...dar să fim pregătiţi (şi) 
de cutremur!



ACȚIUNI 2021-2050

 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 
NAȚIONALE DE REDUCERE A 
RISCULUI SEISMIC - SNRRS

Vă mulțumim !


