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Ideile exprimate în acest document nu pot fi în nici un fel 
considerate că ar reflecta opinia oficială a Consiliului 
Europei



PProtectia antiseismicarotectia antiseismica se asigura prin:se asigura prin:

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



Este Este populatiapopulatia din Romania din Romania suficientsuficient de de pregatitapregatita
pentrupentru situatiilesituatiile produseproduse de de seismeseisme ??

 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..



În cazurile unor instituții cu În cazurile unor instituții cu 
pacienți numeroșipacienți numeroși

Atenție la psihologia și posibila reacție Atenție la psihologia și posibila reacție 
negativă de grup!negativă de grup!



Cum Cum ststăăm?m?
 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
aglomerariaglomerari urbaneurbane suntsunt inin cresterecrestere,, cacaaglomerariaglomerari urbaneurbane suntsunt inin cresterecrestere,, caca
urmareurmare aa efectuluiefectului cumulativcumulativ alal maimai multormultor
seismeseisme,, deteriorariideteriorarii sisi imbatraniriiimbatranirii
materialelormaterialelor

 DarDar ceicei cucu dizabilitățidizabilități suntsunt înîn altealte situațiisituații......

 OareOare sese (mai)(mai) poatepoate faceface ceva?ceva?



CARE ESTE SITUAȚIA PERSOANELOR CU CARE ESTE SITUAȚIA PERSOANELOR CU 
DIZABILITĂȚI?DIZABILITĂȚI?

Convenții ONU, Carte internaționale,Convenții ONU, Carte internaționale,

Strategia UE 2021Strategia UE 2021--20302030

Strategia națională 2021Strategia națională 2021--2027 2027 

Instituții publice responsabileInstituții publice responsabile Instituții publice responsabileInstituții publice responsabile

Regulamente, ghiduri de bune practiciRegulamente, ghiduri de bune practici

Activități ONGActivități ONG

VoluntariatVoluntariat



CU TOATE ACESTEA, SITUAȚIA ÎN 2021 NU ESTE ROZĂCU TOATE ACESTEA, SITUAȚIA ÎN 2021 NU ESTE ROZĂ

Un raport complex și critic, de 
425 pag.

MMPS și Banca Mondială
„Diagnoza situației persoanelor cu
dizabilități în România” elaborată în
cadrul Acordului privind Serviciile decadrul Acordului privind Serviciile de
Asistență Tehnică Rambursabile cu
privire la „Consolidarea mecanismului
de coordonare aferent implementării
Convenţiei Națiunilor Unite privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi
(CDPD)”.
Raport transmis către Autoritatea
Naţională pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și
Adopții, care apare pe copertă
împreună cu MMPS



Problemele legate de vulnerabilitatea la dezastreProblemele legate de vulnerabilitatea la dezastre

 Idei de bazăIdei de bază
–– DrepturiDrepturi--AccesibilitateAccesibilitate--VulnerabilitateVulnerabilitate

–– VulnerabilitateaVulnerabilitatea la la situațiisituații de de riscrisc șiși urgențeurgențe
umanitareumanitare (pag. 25)(pag. 25)

–– PersoanelePersoanele cu cu dizabilitățidizabilități au un au un riscrisc ridicatridicat săsă
devinădevină victimevictime înîn cazulcazul unorunor dezastredezastre..

–– Vulnerabilitatea la dezastreVulnerabilitatea la dezastre
(pag. 54(pag. 54--61)61)

esteeste important ca important ca statulstatul săsă asigureasigure persoanelorpersoanelor
cu cu dizabilitățidizabilități nu nu doardoar accesulaccesul cătrecătre aceleașiaceleași
resurseresurse de de intervențieintervenție înîn situațiisituații de de riscrisc
disponibiledisponibile pentrupentru populațiapopulația generalăgenerală, ci , ci șiși
cătrecătre resurseresurse specialespeciale de de intervențieintervenție create create 
pentrupentru nevoilenevoile persoanelorpersoanelor cu cu dizabilitățidizabilități..



RomâniaRomânia nu nu esteeste
suficientsuficient
pregătităpregătită pentrupentru
a a reacționareacționa la la 
dezastredezastre. . 

AcestAcest lucrulucru, , 
combinatcombinat cu cu 
gradulgradul scăzutscăzut de de 
accesibilitateaccesibilitate al al 
infrastructuriiinfrastructurii, , infrastructuriiinfrastructurii, , 
face ca face ca 
persoanelepersoanele cu cu 
dizabilităţidizabilităţi săsă fie fie 
înîn mod special mod special 
vulnerabilevulnerabile înîn
cazulcazul unuiunui
dezastrudezastru. . 



Ce ne lipsește ?Ce ne lipsește ?

 PlanurilePlanurile de de acțiuneacțiune înîn situațiisituații de de urgențeurgențe la la nivelnivel
județeanjudețean nu nu prevădprevăd proceduriproceduri specialespeciale pentrupentru
persoanelepersoanele cu cu dizabilitățidizabilități. . Avem nevoie de iAvem nevoie de intervențiintervenții
particularizateparticularizate la la nevoilenevoile persoanelorpersoanelor cu cu dizabilitățidizabilități

 ÎnÎn puținelepuținele planuriplanuri de de acțiuneacțiune șiși intervențieintervenție care care 
vizeazăvizează șiși persoanelepersoanele cu cu dizabilitățidizabilități, , măsurilemăsurile se se 
adreseazăadresează cu cu preponderențăpreponderență persoanelorpersoanelor cu cu adreseazăadresează cu cu preponderențăpreponderență persoanelorpersoanelor cu cu 
dizabilitățidizabilități locomotoriilocomotorii. . 

 La La nivelnivel naționalnațional, , existăexistă un un serviciuserviciu de de apelapel înîn regimregim
de de urgențăurgență pentrupentru persoanelepersoanele cu cu dizabilitățidizabilități de de auzauz
sausau de de vorbirevorbire, , dardar utilizareautilizarea luilui nu nu esteeste monitorizatămonitorizată. . 

 PersonalulPersonalul implicatimplicat înîn intervențiileintervențiile înîn situațiisituații de de 
urgențăurgență nu nu esteeste pregătitpregătit pentrupentru a a răspunderăspunde nevoilornevoilor
persoanelorpersoanelor cu cu dizabilitățidizabilități..



CE CONCLUZIE REZULTĂ?CE CONCLUZIE REZULTĂ?

 Că trebuie să găsim modalități de protecție Că trebuie să găsim modalități de protecție 
personale și/sau de grup sau în familie, în personale și/sau de grup sau în familie, în 
locul unde ne găsim, până ar sosi locul unde ne găsim, până ar sosi 
personalul IGSU (dacă spersonalul IGSU (dacă s--ar impune ar impune personalul IGSU (dacă spersonalul IGSU (dacă s--ar impune ar impune 
evacuarea, în funcție de ce eveniment sevacuarea, în funcție de ce eveniment s--a a 
produs)produs)

 Idei există, unele au fost verificate la seisme Idei există, unele au fost verificate la seisme 
precedenteprecedente

 Să arătăm un anume optimism precautSă arătăm un anume optimism precaut



Dacă situația este atât de negativă, cum sperăm să  Dacă situația este atât de negativă, cum sperăm să  
depășim  obstacolul?depășim  obstacolul?

 ÎnlăturândÎnlăturând ideileideile simplistsimplist șiși mecanicmecanic repetaterepetate sausau
chiarchiar eronateeronate despredespre cece sese întâmplăîntâmplă lala cutremurcutremur

 DiseminândDiseminând cunoaștereacunoașterea realistărealistă șiși fărăfără panicăpanică aa
riscurilorriscurilor posibileposibile înîn fiecarefiecare zonăzonă șiși tiptip dede clădireclădire

 PromovândPromovând acțiunileacțiunile protectoareprotectoare fezabilefezabilePromovândPromovând acțiunileacțiunile protectoareprotectoare fezabilefezabile

 AsigurândAsigurând instruireainstruirea corectăcorectă aa celorcelor carecare suntsunt
imediatimediat lângălângă ceicei cucu dizabilități,dizabilități, aa celorcelor legallegal
responsabili,responsabili, oo abordareabordare dede josjos înîn sussus șiși pepe
orizontală,orizontală, cucu colaborarecolaborare întreîntre ceicei expușiexpuși

 CăutândCăutând săsă antrenămantrenăm ONGONG șiși săsă învățâmînvățâm dede lala
persoanelepersoanele cucu dizabilitățidizabilități carecare auau trecuttrecut prinprin
experiențaexperiența unorunor evenimenteevenimente



IDEEA WEBINARELOR ECBRIDEEA WEBINARELOR ECBR

 Să avem nu numai planuri, ci și cunoaștere Să avem nu numai planuri, ci și cunoaștere 
realistă...date din ingineria seismicărealistă...date din ingineria seismică

 Să îi informăm, convingem și să îi  instruim Să îi informăm, convingem și să îi  instruim 
mai întâi mai întâi pe cei fără probleme și/sau pe cei cu pe cei fără probleme și/sau pe cei cu 
dizabilități de grad redus, pentru a găsi căi de dizabilități de grad redus, pentru a găsi căi de 
dialog și soluții fezabile pentru situațiile celor dialog și soluții fezabile pentru situațiile celor 
cu dizabilități specifice mai gravecu dizabilități specifice mai grave

 SăSă îiîi informăminformăm șiși săsă găsimgăsim soluțiisoluții directdirect cucu
medici,medici, psihologi,psihologi, cadrecadre didacticedidactice specializate,specializate,
personalpersonal dede îngrijire,îngrijire, administratori,administratori, tehnicieni,tehnicieni,
manageri,manageri, publicipublici șiși privați,privați, câtcât șiși autoritățileautoritățile
carecare auau responsabilitățiresponsabilități legalelegale



RISCUL SEISMIC AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTERISCUL SEISMIC AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

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

 ActiuneActiune dede interesinteres nationalnational
 InsuficientInsuficient aplicataaplicata lala cladirilecladirile dindin domeniuldomeniul sanatatiisanatatii
 NuNu esteeste suficientasuficienta consolidareaconsolidarea structuriistructurii
 ParteaPartea dede functiunifunctiuni -- fluxurifluxuri –– PSIPSI –– echipamenteechipamente

trebuietrebuie aproapeaproape completcomplet reproiectatareproiectatatrebuietrebuie aproapeaproape completcomplet reproiectatareproiectata

 StrategiaStrategia NaționalăNațională SNRRSSNRRS vava reconsiderareconsidera toatetoate
prevederileprevederile dindin OGOG 2020//19941994

PotrivitPotrivit OGOG 2020//19941994,, lala locuintelocuinte suntsunt subventionatesubventionate dindin fondurifonduri
publicepublice oo maremare parteparte dindin costurilecosturile implicateimplicate

OrdonantaOrdonanta prevedeprevede::
 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;;



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 

elementeleelementele structurii principale.structurii principale.



CNS CNS -- Subsistemul Subsistemul componentelor nestructurale componentelor nestructurale 
este constituit din următoarele categorii de este constituit din următoarele categorii de 

componente:componente:

 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: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



CE SECE SE POATE POATE ÎNTÂMPLAÎNTÂMPLA LA CUTREMUR LA CUTREMUR ÎÎNTRNTR--OO
INSTITUȚIE DE ÎNGRIJIRE INSTITUȚIE DE ÎNGRIJIRE 

 În zonele seismice, siguranta acestor instituții prezintă
importanță atât prin rolul lor specific, cât si prin prezenta unui
număr de pacienti care trebuie protejati.

 Se pot produce următoarele categorii de efecte:

 avarii structurale si nestructurale, deformatii de elemente
care produc scoaterea din functiune a unitătii în perioada
de urgentă post-seismică. În cazul utilizării unorde urgentă post-seismică. În cazul utilizării unor
constructii fără asigurare aniseismică eficientă sau cu
deformatii excesive la cutremur, se înregistrează răniri si
pierderi de vieti numeroase între pacienti si personal;

 avarii si disfunctionalităti în instalatiile electrice, sanitare,
de alimentare cu apă, de căldură, combustibil la sediul
propriu sau în zona învecinată, a căilor de acces
implicând fuctionarea unitătii, la capacitate, partial sau
total, în perioada în care după cutremur solicitările sunt
maxime;



RISCURI  LA CUTREMURRISCURI  LA CUTREMUR
Riscurile avute în vedere în cazul clădirilor instituțiilor de îngrijire și

tratament sunt:
 generale- comune tuturor clădirilor civile
 specifice acestor institutii :

 aglomerare de persoane cu capacităti fizice si psihice diminuate
 aglomerare de persoane posibil purtătoare de infectii microbiene,

concomitent cu concentrarea de activităti (acte medicale) care
comportă manipulări ale germenilor patogeni cu risc de proliferare
si răpândire

 RISCURIRISCURI SPECIFICESPECIFICE RISCURIRISCURI SPECIFICESPECIFICE

 Cu privire la rezistentă si stabilitate, toate constructiile ar trebui să
asigure de la proiectare sau după reabilitare satisfacerea exigentelor
utilizatorilor pe întreaga durată de serviciu în conditiile unei exploatări
normale. Cu toate acestea, se pot produce:

 prăbusirea totală sau partială a clădirii, avarii ale constructiei
rezultând din accidente tehnice, deformări de mărime
inadmisibilă ale elementelor structurale care să provoace avarierea
elementelor nestructurale ale clădirii, a instalatiilor sau a aparaturii
medicale

 Defectiuni in starea utilitătilor, în mod special alimentarea cu apă,
curent electric etc.



 răsturnarea, deconectarea si avarierea (prin prăbusirea unor
elemente structurale sau nestructurale, tencuieli,
ornamente) a aparaturii de investigare, tratament,
spitalizare, a stocurilor de materiale sanitare si

Spre deosebire de alte fenomene naturale, miscarea seismică
reprezintă o solicitare simultană a terenului, structurilor de clădiri,
a echipamentelor, instalatiilor, mobilierului si persoanelor
prezente, cu un potential distructiv si de stres extraordinar, care
poate afecta grav capacitatea unitătilor de a-si îndeplini atributiile,

spitalizare, a stocurilor de materiale sanitare si
medicamente;

 efecte combinate;
 supraaglomerarea unitătilor cu pacienti si victime care

trebuie tratati de urgentă în lipsa unei pregătiri prealabile
pentru astfel de situatii sau a aparitiei unor solicitări natură
diferită celei obisnuite;

 imposibilitatea sau reducerea capacitătii de management,
logistică si asigurare a resurselor de interventie în situatia
creată.



SistemulSistemul structural + structural + nestructuralnestructural trebuietrebuie sasa
asigureasigure protectieprotectie la seismla seism



Amenajarea de interior trebuie sa previna accidentele in caz de Amenajarea de interior trebuie sa previna accidentele in caz de 
seismseism



Sa Sa anticipamanticipam sisi sasa prevenimprevenim pericolelepericolele in in clădiriclădiri. . 
Poster MLPATPoster MLPAT--INCERC, 1991 (E.S. INCERC, 1991 (E.S. GeorgescuGeorgescu))



Sa anticipam si sa prevenim pericolele.Sa anticipam si sa prevenim pericolele.
Recomandari pentru locuitori si proprietariRecomandari pentru locuitori si proprietari

SUA SUA -- FEMA 528 9/2005 (ver.2014)FEMA 528 9/2005 (ver.2014)



SUA SUA –– Website Website –– 2014. Ghid cu imagini interactive de 2014. Ghid cu imagini interactive de 
modalitati simple de fixare a mobilierului si modalitati simple de fixare a mobilierului si 

echipamentelor casniceechipamentelor casnice



MăsuriMăsuri de de pregătirepregătire a a clădirilorclădirilor pentrupentru cutremurcutremur::

 AnalizaAnalizațiți șiși regândiţiregândiţi mobilareamobilarea clădiriiclădirii instituinstituțțieiiei:: nunu aglomeraţiaglomeraţi
spaţiilespaţiile cucu diversediverse piesepiese instabileinstabile lala seismseism înîn vecinătateavecinătatea
locurilorlocurilor înîn carecare staustau sausau trectrec frecventfrecvent persoanepersoane!!

 identificaţiidentificaţi mobilierulmobilierul auxiliarauxiliar şişi obiecteleobiectele grelegrele carecare atârnăatârnă
pestepeste paturipaturi,, canapelecanapele,, mesemese,, şişi potpot cădeacădea pestepeste acesteaacestea,,
înlocuiţiînlocuiţi--lele cucu altelealtele maimai uşoareuşoare,, fixaţifixaţi--lele săsă nunu sese deplasezedeplaseze,,
astfelastfel încâtîncât săsă nunu periclitezepericliteze viaţaviaţa sausau integritateaintegritatea corporalăcorporală înîn
cazulcazul unorunor oscilaţiioscilaţii sausau alal căderiicăderii unorunor obiecteobiecte prprecumecum:: lămpilămpi
grelegrele,, lustre,lustre, tablouritablouri,, oglinzioglinzi,, vase,vase, acvariiacvarii,, boxe,boxe, dulapuridulapuri,,grelegrele,, lustre,lustre, tablouritablouri,, oglinzioglinzi,, vase,vase, acvariiacvarii,, boxe,boxe, dulapuridulapuri,,
rafturirafturi etajereetajere,, etcetc.;.;

 asiguraţiasiguraţi pieselepiesele grelegrele de mobilier de mobilier suprapusesuprapuse şişi înalteînalte întreîntre eleele
şişi prinprin prindereprindere de un de un pereteperete, , grindăgrindă solidăsolidă, mai ales la , mai ales la etajeleetajele
superioaresuperioare undeunde oscilaţiileoscilaţiile suntsunt mai mai puterniceputernice sausau înîn locurilelocurile
undeunde suntsunt multemulte persoanepersoane;;

 amplasaţiamplasaţi aparateleaparatele casnicecasnice mai mai grelegrele sausau pepe rotilerotile (ex. (ex. maşinimaşini
de de spălatspălat, , frigiderefrigidere, etc.), , etc.), astfelastfel încâtîncât săsă nu se nu se afleafle înîn
vecinătateavecinătatea ieşirilorieşirilor dindin încăperiîncăperi, , sprespre a nu a nu blocabloca accesulaccesul, , prinprin
deplasaredeplasare, , înîn cazulcazul unuiunui seismseism;;



 limitaţilimitaţi deplasăriledeplasările aparateloraparatelor mari mari prinprin fixarefixare, , înîn aşaaşa
felfel încâtîncât, , înîn cazcaz de de cutremurcutremur, , racordurileracordurile săsă nu nu suferesufere
deteriorărideteriorări;;

 amplasaţiamplasaţi obiecteleobiectele fragile fragile şişi valoroasevaloroase întrîntr--un un locloc josjos şişi sigursigur, , 
depozitaţidepozitaţi vaselevasele care care conţinconţin chimicalechimicale sausau combustibilicombustibili înîn
dulapuridulapuri înîn care care săsă nu se nu se poatăpoată răsturnarăsturna, , înîn încăperiîncăperi înîn care nu care nu dulapuridulapuri înîn care care săsă nu se nu se poatăpoată răsturnarăsturna, , înîn încăperiîncăperi înîn care nu care nu 
se se locuieştelocuieşte şişi undeunde nu nu existăexistă pericolpericol de de contaminarecontaminare şişi
incendiuincendiu;;

 asiguraţiasiguraţi uşileuşile dulapurilordulapurilor cucu închizătoriînchizători eficienteeficiente la la oscilaţiioscilaţii, , 
astfelastfel încâtîncât deplasareadeplasarea veseleiveselei depozitatedepozitate săsă nu nu producăproducă
accidente;accidente;

 procuraţiprocuraţi şişi amplasaţiamplasaţi conformconform normelornormelor PSI PSI extinctoareleextinctoarele, , întrîntr--
un un locloc cunoscutcunoscut şişi accesibilaccesibil înîn oriceorice moment, moment, lângălângă surselesursele
potenţialepotenţiale de de incendiuincendiu şişi exersaţiexersaţi modalitateamodalitatea înîn care se care se 
utilizeazăutilizează..



Aspecte specifice privind planificarea activitătilor de 
pregătire antiseismică  a personalului

 Pregătirea antiseismică poate privi cateva categorii de
personal:

- conducerea medicală și administrativă;

- cadrele medicale cu studii medii si atributii cheie în
asigurarea serviciilor medicale în situatii de urgentă;

- cadrele tehnico-auxiliare si administrative implicate în
asigurarea activitătilor curente.asigurarea activitătilor curente.

Factorii care influentează reactia si comportarea umană în caz de
cutremur:

 factorii cauzali: oscilatiile terenului si ale constructiei, care
actionează fizic si psihic asupra individului sau grupului;

 factorii fiziologi si psihologici: reprezintă efectul celor cauzali;
 factorii de educatie, instruire si sociali: conditionează atât reactia

individuală cât si a colectivitătilor;
 factorii circumstantiali: (oră, sezon) reduc sau amplifică actiunea

celor precedenti.



UN PLAN UN PLAN (CÂT DE SCURT) (CÂT DE SCURT) DE PROTECTIEDE PROTECTIE SI SI 
EVACUARE (LA NEVOIE) A ANGAJAEVACUARE (LA NEVOIE) A ANGAJAŢŢILOR ŞI ILOR ŞI 

PACIENȚILOR DIN CLĂDIRE / INCINTPACIENȚILOR DIN CLĂDIRE / INCINTĂĂ

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

 Unde este pus ? La...secret ?

 Câţi colegi îl cunosc ?

 Când l-aţi aplicat ultima dată ? Când l-aţi aplicat ultima dată ?

 Este potrivit (şi) pentru cutremur ?

 Se pot face multe, chiar pentru 
persoane cu dizabilități, vârstnice 
etc



Situatii tipice (ipoteze) de incidentă a cutremurului în 
raport cu activitatea din instituții de îngrijire  

Din analiza experientei cutremurelor precedente
rezultă cateva situatii pentru care tot personalul
trebuie să fie instruit:

 protectia antiseismică si reactia controlată în
cazul cutremurului pe durata activitătilor în zicazul cutremurului pe durata activitătilor în zi
de lucru;

 protectia antiseismică si reactia controlată în
cazul cutremurului pe durata activitătilor în zi
nelucrătoare (acolo unde nu este flux
permanent)

 protectia antiseismică si reactia controlată în
afara unitatii (pe drum spre casă, în locuintă, în
localitate, în locuri aglomerate);



SCENARII DE IMPACTSCENARII DE IMPACT
Pregătirea va lua în consideratie ca ipoteze specifice,

în corelatie cu sistemul de ture si permanenta cadrelor
medicale si de conducere, următoarele ipoteze:
• cutremurul pe timp de zi
• cutremurul pe timp de noapte
• cutremur în sezon cald;
• cutremur în sezon rece.• cutremur în sezon rece.

Personalul trebuie să fie informat si asupra modului
de comportare si riscurilor din propria locuintă, cartier,
localitate ca si asupra reactiei ce trebuie să o aibă
împreună cu familia.

Regulamentele si protocoalele legal aplicabile trebuie
corelate cu aceste situatii.

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



PREGĂTIREA PENTRU COMPORTAREAPREGĂTIREA PENTRU COMPORTAREA ŞI ŞI 
INTERVENŢIA INTERVENŢIA IN SIN SITUATIA ITUATIA DIN TIMPUL ȘI DDIN TIMPUL ȘI DE DUPA E DUPA 

CUTREMURCUTREMUR ÎN ÎN INSTITUTIIINSTITUTII DE ÎNGRIJIRE ȘI DE ÎNGRIJIRE ȘI 
TRATAMENT AL PERSOANELIOR CU DIZABILITĂȚITRATAMENT AL PERSOANELIOR CU DIZABILITĂȚI

Conducerea și personalul trebuie sa fie pregatite Conducerea și personalul trebuie sa fie pregatite 
pentru a se proteja și a proteja pacienții, în funcție de pentru a se proteja și a proteja pacienții, în funcție de 

vârstele, afecțiunile și  dizabilitățile pe care le vârstele, afecțiunile și  dizabilitățile pe care le 
cunosc anticipat , conform principiilor medicale și cunosc anticipat , conform principiilor medicale și 

psihologicepsihologice



MăsurileMăsurile privindprivind pregătireapregătirea personaluluipersonalului pentrupentru a face a face 
faţăfaţă unuiunui seismseism::

 protecţiaprotecţia înîn clădireclădire, , prinprin cunoaştereacunoaşterea locurilorlocurilor adecvateadecvate de de 
adăpostireadăpostire înîn timpultimpul seismuluiseismului, , cum cum arar fi: fi: tocultocul uşiiuşii, o , o zonăzonă
depărtatădepărtată de de ferestreferestre, , lîngălîngă un un pereteperete structural structural rezistentrezistent, , locullocul
de de subsub o o grindăgrindă, , masămasă oriori un un biroubirou subsub care se care se poatepoate intra intra uşoruşor; ; 
aceastaaceasta recomandarerecomandare implicăimplică o o cunoaşterecunoaştere înîn prealabilprealabil a a aceloracelor
elementeelemente rezistenterezistente, , apelândapelând şişi la la sfaturilesfaturile unuiunui specialispecialistst;;

 protecţiaprotecţia individualăindividuală şişi de de grupgrup, , prinprin cunoaştereacunoaşterea regulilorregulilor de de  protecţiaprotecţia individualăindividuală şişi de de grupgrup, , prinprin cunoaştereacunoaşterea regulilorregulilor de de 
comportarecomportare raţionalăraţională înîn cazcaz de de cutremurcutremur sausau înîn cazulcazul uneiunei
alunecărialunecări de de terenteren;;

 protecţiaprotecţia înîn clădireclădire prinprin cunoaştereacunoaşterea loculuilocului de de amplasareamplasare a a 
comutatoarelorcomutatoarelor, , siguranţelorsiguranţelor, , robinetelorrobinetelor generalegenerale şişi locale locale 
pentrupentru electricitateelectricitate, , apăapă şişi gaze gaze şişi modulmodul lorlor de de manevraremanevrare, , 
astfelastfel încâtîncât, la , la nevoienevoie, , dupădupă seismseism, , săsă poatăpoată fi fi luateluate măsurilemăsurile
minime de minime de intervenţieintervenţie de de urgenţăurgenţă ((închidereînchidere//deschideredeschidere)) ;;

 necesitateanecesitatea de a de a aveaavea la la indemânăindemână o o trusătrusă de de sculescule adecvatăadecvată
pentrupentru deblocărideblocări, , unelteunelte şişi sculescule pentrupentru intervenţiiintervenţii la la reţelelereţelele
gaze gaze şişi apăapă sausau pentrupentru deblocărideblocări uşoareuşoare; ; 



PACIENȚI RELATIV INDEPENDENȚI ÎN INSTITUȚIA DE PACIENȚI RELATIV INDEPENDENȚI ÎN INSTITUȚIA DE 
ÎNGRIJIREÎNGRIJIRE
Recomandări din SUA pentru cei cu deficiențe locomotorii, care Recomandări din SUA pentru cei cu deficiențe locomotorii, care 
sunt activi și/sau relativ independenți dar care nu pot aplica sunt activi și/sau relativ independenți dar care nu pot aplica 
recomandările obișnuiterecomandările obișnuite ((EartEart hquakehquake Preparedness Guide for Preparedness Guide for 
People with Disabilities/AFN © Earthquake Country Alliance, People with Disabilities/AFN © Earthquake Country Alliance, 
USA)USA)::
 AsigurațiAsigurați--vă că în jurul dvs nu sunt mobilier sau obiecte care să cadă vă că în jurul dvs nu sunt mobilier sau obiecte care să cadă 

peste locurile unde stați, dormiți sau lucrați, și peste căile de circulație peste locurile unde stați, dormiți sau lucrați, și peste căile de circulație 
folosite de dvs.folosite de dvs.

 Faceți din timp un plan aplicabil în caz de urgență și niște căi sau Faceți din timp un plan aplicabil în caz de urgență și niște căi sau  Faceți din timp un plan aplicabil în caz de urgență și niște căi sau Faceți din timp un plan aplicabil în caz de urgență și niște căi sau 
contacte spre a primi informații și a comunica cu persoane care vă pot contacte spre a primi informații și a comunica cu persoane care vă pot 
ajuta, despre ce trebuie făcut imediat după un cutremur, dacă nu ați ajuta, despre ce trebuie făcut imediat după un cutremur, dacă nu ați 
putea să vă descurcați singur.putea să vă descurcați singur.

 AsigurațiAsigurați--vă la îndemână un rucsac de urgență cu un minim de vă la îndemână un rucsac de urgență cu un minim de 
medicamente, documente, rezerve de apă și alimente uscate, lanternă, medicamente, documente, rezerve de apă și alimente uscate, lanternă, 
fluier de solicitat ajutor etc.fluier de solicitat ajutor etc.

 Unii pacienți se pot încadra în aceste categorii si trebuie instruiți ca să Unii pacienți se pot încadra în aceste categorii si trebuie instruiți ca să 
reducă cerințele din partea personaluluireducă cerințele din partea personalului

 Persoanele în situații similare, care se află în familie sau singuri ar trebui Persoanele în situații similare, care se află în familie sau singuri ar trebui 
să fie similar instruiți și sprijiniți de Asociații / ONG, Crucea Roșie să fie similar instruiți și sprijiniți de Asociații / ONG, Crucea Roșie 



Recomandări din SUA Recomandări din SUA 
pentru persoanele cu deficiențe auditive:pentru persoanele cu deficiențe auditive:

 AsigurațiAsigurați--vă din timp niște căi sau contacte spre a primi informații și a vă din timp niște căi sau contacte spre a primi informații și a 
comunica cu persoane care vă pot ajuta, despre ce trebuie făcut comunica cu persoane care vă pot ajuta, despre ce trebuie făcut 
imediat după un cutremur.imediat după un cutremur.

 AsigurațiAsigurați--vă la îndemână un rucsac de urgență cu un minim de vă la îndemână un rucsac de urgență cu un minim de 
medicamente, documente, rezerve de apă și alimente uscate, lanternă, medicamente, documente, rezerve de apă și alimente uscate, lanternă, 
fluier de solicitat ajutor etc.fluier de solicitat ajutor etc.

Recomandări din SUA Recomandări din SUA 

pentru persoanele cu deficiențe de vedere:pentru persoanele cu deficiențe de vedere:pentru persoanele cu deficiențe de vedere:pentru persoanele cu deficiențe de vedere:
 Familia sau prietenii să ia măsuri ca să nu existe mobilier sau obiecte Familia sau prietenii să ia măsuri ca să nu existe mobilier sau obiecte 

care să cadă peste locurile unde stați, dormiți sau lucrați, și peste care să cadă peste locurile unde stați, dormiți sau lucrați, și peste 
căile de circulație cunoscute de dvs. Căderea unor astfel de obiecte vă căile de circulație cunoscute de dvs. Căderea unor astfel de obiecte vă 
poate limita sau împiedica evacuarea, dacă ar fi necesară. poate limita sau împiedica evacuarea, dacă ar fi necesară. 

 AsigurațiAsigurați--vă din timp niște prieteni și mijloace pentru a primi informații vă din timp niște prieteni și mijloace pentru a primi informații 
și a comunica unor persoane care vă pot ajuta ca să faceți față unor și a comunica unor persoane care vă pot ajuta ca să faceți față unor 
incidente de tip foc sau scurgere de gaze sau apă și să repună la loc incidente de tip foc sau scurgere de gaze sau apă și să repună la loc 
obiectele căzute după un cutremur.obiectele căzute după un cutremur.

 AsigurațiAsigurați--vă la îndemână un rucsac de urgență cu un minim de vă la îndemână un rucsac de urgență cu un minim de 
medicamente, documente, rezerve de apă și alimente uscate, lanternă, medicamente, documente, rezerve de apă și alimente uscate, lanternă, 
fluier de solicitat ajutor etc.fluier de solicitat ajutor etc.



•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 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



SUA Cutremurul Northridge / Los Angeles 1994SUA Cutremurul Northridge / Los Angeles 1994
Avariile instalatiilor de aer conditionat au impus evacuarea acestui Avariile instalatiilor de aer conditionat au impus evacuarea acestui 

spitalspital

In alte cazuri, miscarea 
seismică a rupt tevile de la 
sprinklere iar apa a facut 
inutilizabile multe spitale



INCENDII FARA CUTREMURINCENDII FARA CUTREMUR
Spitalul județean Piatra Neamț, 14.11. 2020Spitalul județean Piatra Neamț, 14.11. 2020

Spitalul Matei Balș, 29.01.2021



SJU Constanța, 24.07.2021SJU Constanța, 24.07.2021

Spitalul de Boli 
Infectioase Constanta, 
1.10.2021



O O rugaminterugaminte in final in final pentrupentru dumneavoastradumneavoastra, , 
ca persoane  din zone seismiceca persoane  din zone seismice

InvatatiInvatati din din istorieistorie!!

CercetatiCercetati amintirileamintirile despredespre avariileavariile sisi pagubelepagubele provocateprovocate
dede cutremurulcutremurul dindin 19771977 ((sisi altelealtele)) inin caselecasele familieifamiliei dvsdvs

CautatiCautati sasa locuitilocuiti intrintr--oo casacasa rezistentarezistenta!!

DacaDaca esteeste oo casacasa vecheveche cucu fisurifisuri sausau unun blocbloc cucu bulinabulina,,DacaDaca esteeste oo casacasa vecheveche cucu fisurifisuri sausau unun blocbloc cucu bulinabulina,,
interesatiinteresati--vava sisi participatiparticipati lala consolidareaconsolidarea constructieiconstructiei

FixatiFixati mobilelemobilele inalteinalte sisi zveltezvelte dede langalanga locurilelocurile undeunde familiafamilia
sese adunaaduna!!

CumparatiCumparati dede lala BricostoreBricostore nisteniste coltarecoltare simplesimple dede fixarefixare
sisi fixatifixati oo mobilamobila inin weekendulweekendul carecare vinevine

DiscutatiDiscutati inin familiefamilie despredespre prevenireaprevenirea efectelorefectelor dezastrelordezastrelor
sisi verificativerificati propriapropria locuintalocuinta!!



Să fie un început bun al unei abordări Să fie un început bun al unei abordări 
propro--active!active!

Vă mulțumim!Vă mulțumim!


