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CE CLĂDIRI ȘI PERSOANE PROTEJĂM ?
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;
 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 EXPUNERII LA RISC
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
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 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.

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

Protectia antiseismica se asigura prin
prin::
proiectarea structurilor de constructii noi
pentru a rezista la cutremur
cutremur;;
 masurile de interventie preseismica si postpostseismica privind cladirile
cladirile,, echipamentele,
echipamentele,
instalatiile,, mobilierul
instalatiile
mobilierul,, prin interventii
interventii,, reparatii
reparatii,,
consolidari,, reabilitare etc;
consolidari
etc;
 protectia si pregatirea individuala si de grup a
cetatenilor,,
cetatenilor
personalului,
prin
educare,
informare si antrenare periodica pentru o
reactie rationala in caz de cutremur si pentru
situatii de dezastru produse de seisme.
seisme.


EDUCAREA (ANTI) SEISMICA


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

PREGATIREA DE CUTREMUR
Managementul (prevenirii) dezastrelor :
•pregatire – identificare riscuri, prevenire si
atenuare efecte potentiale de dezastru- –
avertizare ?
•impact seism – alerta ?
•raspuns
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
de pregatita pentru situatiile produse
de seisme ?
Cutremure distructive
distructive:: 1940, 1977
 Cutremure puternice 1986, 1990
 Cutremure moderate
 False predictii,
predictii, zvonuri – impact negativ…
negativ… nu
suntem suficient de pregatiti !!!
 Informatiile din mass - media cu privire la
predictii si dezastre seismice fanteziste sunt
descurajante pentru locuitorul obisnuit,
deoarece nu se pun in evidenta si aspectele
care l-ar putea ajuta sa se protejeze in astfel
de situatii
situatii..


Cum stam?
stam?
populatia cunoaste unele date de baza si
detalii privind hazardurile (pericolele), dar
acestea sunt insuficiente pentru a asigura o
protectie eficienta
eficienta;;
 expunerea la risc si riscul din marile
aglomerari urbane sunt in crestere,
crestere, ca
urmare a efectului cumulativ al mai multor
seisme,,
seisme
deteriorarii
si
imbatranirii
materialelor


RISCUL SEISMIC AL CONSTRUCtIILOR EXISTENTE


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

Potrivit OG 20/
20/1994,
1994, la cladiri de locuit sunt subventionate din
fonduri publice o mare parte din costurile implicate.
implicate.
Ordonanta prevede:
prevede:
 efectuarea unei expertize tehnice asupra clădirii de către un un
expert atestat de MD
MDRAP
RAP (anterior MLPAT sau MLPTL), lucrând
printr--un institut, universitate, firmă sau ca persoană fizică
printr
autorizată;;
autorizată
 Actiune de interes national
 Insuficient aplicata la cladirile mai vechi, cu acest specific
 Nu este suficienta consolidarea structurii
 Partea de functiuni - acces – evacuare – PSI – echipamente
trebuie aproape complet reproiectata


SNRRS va reconsidera toate prevederile din OG 20/1994

DAR CLADIRILE NOI ?
CU TOT CARACTERUL DE DEZASTRU, CIFRELE DIN 1977 ARATA
CA INVESTITIA IN STIINTA PROIECTARII ANTISEISMICE SE
RASPLATESTE



STRUCTURILE DE DUPA 1950 AU
ONORABIL - PENTRU PROTECTIA VIETII
Bucuresti

REZISTAT

– In cele 3 cladiri noi,
noi, partial prabusite,
prabusite, erau cca 40 apartamente
din 400.000 construite intre 1950
1950--1977


adica 1/10.000 prabusite

– Romania – in zone de intensitate peste 7 MSK


0,3/10.000 prabusite
H. Sandi, 1985




ACESTE PROCENTE AU CREAT INSA SI ILUZII CU
PRIVIRE LA REZISTENTA
REZISTENTA..
S-A MIMINALIZAT CEEA CE POT CAUZA IN VIITOR
AVARIILE GREU VIZIBILE SI NIVELURILE REDUSE
ALE FORTELOR DE CALCUL DIN CODURILE PRE
PRE-1977

Cladirile noi
Structura si Componentele
Componentele Nestructurale
trebuie sa respecte Codul P100
P100--1/20
1/2013
13



CNS – Componente Nestructurale
Conditiile de sigurantă si regulile de proiectare sunt
diferentiate în functie de următorii parametri:
– clasa de importantă a constructiei;
– acceleratia seismică a terenul ag la amplasament;
– categoria (functiunea) CNS;
– caracteristicile constructive ale CNS si ale
prinderilor acestora;
– interactiunile componentelor nestructurale cu
elementele structurii principale.

CNS - Subsistemul componentelor nestructurale
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.
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.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 placaje
placaje sau antene care cad

Proprietarii raspund pentru panouri
panourile
le publicitare de pe blocul lor

Cum se misca mobilele la seism ?
Sunt periculoase ?

Cum se misca mobilele la seism ?
Sunt periculoase ?

Experienta japoneza: calcule si dispozitive pentru
prevenirea caderii mobilelor
留める

水平にかかる力
重心の高さ

重心を下げる
低い家具
上下にかかる力
＝重さ
＝ｍ×ｇ
（質量×重力加速度）

重心

家具用免震

地震のときに
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

Caderea
mobilelor

Latime
Inaltime

＜

Acceleratie
orizontala
Acceleratie
gravitationala

Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989

Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989

Fixarea mobilierului in Japonia

Aspecte specifice privind planificarea activitătilor de
pregătire antiseismică în clădiri cu aglomerări de
persoane
PE CINE PROTEJĂM ?
de utilizatori ce se pot afla
 Categoriile
concomitent în sălile aglomerate mentionate
anterior sunt următoarele:
 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);
 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
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
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, interesativă 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.
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
împotriva dezastrelor pe care îl veti întocmi.

SOCIOLOGIA 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 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 tehnicoadministrativ 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

o

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

Rafturi in 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;
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
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/

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



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

Cutremur Zagreb,
martie 2020

Cutremur Zagreb, martie 2020
Evacuarea unor spitale avariate

Cutremur Izmir, Turcia, M 7,
30 octombrie 2020

 Vă

mulțumim !

