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Seminare ECBR on-line (Webinare) în cadrul proiectului „Sporirea
rezilienței clădirilor și persoanelor cu vulnerabilități speciale la
cutremure și pandemii în România, în cadrul obiectivelor Acordului
EUR-OPA pentru societăți incluzive” (Enhancing the resilience of
buildings and persons with special vulnerabilities to earthquakes and
pandemics in Romania

Proiectul este finanțat de Consiliul Europei – Acordul EUR-OPA Hazarduri 
Majore / EUR-OPA Open Partial Agreement, prin Grant Agreement ECBR 
GA/2022/06. FIMS PO No. 727741 şi se înscrie în prioritățile de acțiune ale GA/2022/06. FIMS PO No. 727741 şi se înscrie în prioritățile de acțiune ale 
Cadrului ONU – Sendai Framework 2015. 

13.10-14.10.2022

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



Toata RomaniaToata Romania este seismica este seismica   HHartaarta de de zonarezonare Cod P100Cod P100--1/2013 1/2013 
pentrupentru proiectareproiectare seismicaseismica pentrupentru perioadaperioada de de revenirerevenire de 225 de de 225 de aniani

 BucurestiBucuresti –– acceleratia de varf a terenului acceleratia de varf a terenului 0.3 g0.3 g (MLPDA/UTCB)(MLPDA/UTCB)
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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. 

Potrivit abordărilor din UE,
in viitor se vor adopta hărți
de hazard cu parametri
mult mai ridicați, de ex.
avand perioada de revenire

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

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



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..



PREGĂTIREA 
(CU MULT TIMP ÎNAINTE) (CU MULT TIMP ÎNAINTE) 

PENTRU DIFERITE SITUAȚII DE IMPACT 
SEISMIC



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



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



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



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

si sa lucreze in cladiri sigure

 Si la achizitia unei cladiri existente ar trebui efectuat acelasi
rationament

 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 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 garanţiile prevăzute în
legislaţia de drept civil şi comercial în vigoare).



PProtectia rotectia antiseismică antiseismică a a clădirilor de învățământ clădirilor de învățământ 

 ActivitatiActivitati prepre--seismiceseismice –– permanentepermanente -- ComitetComitet National,National,
ComiteteComitete MinisterialeMinisteriale,, ministereministere,, agentiiagentii,, inspectorateinspectorate
–– ElaborareaElaborarea dede reglementarireglementari sisi incadrareaincadrarea inin legislatielegislatie
–– mmonitorizareaonitorizarea seismicaseismica inginereascainginereasca aa dotarilordotarilor propriiproprii // inin

folosintafolosintafolosintafolosinta
–– proiectareaproiectarea structurilorstructurilor dede constructiiconstructii propriiproprii pentrupentru aa rezistarezista lala

cutremurcutremur
–– masurilemasurile dede interventiiinterventii,, reparatiireparatii,, consolidariconsolidari,, reabilitarereabilitare privindprivind

cladirilecladirile,, echipamenteleechipamentele,, instalatiileinstalatiile,, mobilierulmobilierul existenteexistente etcetc;;
–– protectiaprotectia sisi pregatireapregatirea individualaindividuala sisi dede grupgrup aa personaluluipersonalului

ppentruentru oo reactiereactie rationalarationala lala cutremurcutremur;;
–– protectiaprotectia sisi pregatireapregatirea manageriala,manageriala, logisticalogistica sisi dede alocarealocare aa

resurselorresurselor pentrupentru situatiisituatii produseproduse dede seismeseisme..



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: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 NOICLADIRILE 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. 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. 



 La investitii noi, la închirieri și/sau sau la reamenajări,
se vor respecta normativele în vigoare pentru tipul
respectiv de sală aglomerată. Orientativ este necesar
să se asigure cel putin două iesiri de evacuare
distincte si judicios distribuite.

 În fata iesirilor din aceste clădiri trebuie să se asigure
un spatiu liber pentru persoanele ce se evacuează.un spatiu liber pentru persoanele ce se evacuează.

 Traseele căilor de evacuare trebuiesc prevăzute cu
indicatoare. Se vor întocmi planuri de evacuare cu
indicarea si marcarea căilor de urmat în caz de
incendiu, incluzându-se si datele necesare interventiei
în caz de calamităti (seism).



RISCUL SEISMIC AL CONSTRUCŢIILOR EXISTENTERISCUL SEISMIC AL CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE

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

PotrivitPotrivit OGOG 2020//19941994,, suntsunt subvenţionatesubvenţionate dindin fondurifonduri publicepublice
oo maremare parteparte dindin costurilecosturile implicate,implicate, cumcum arar fifi
expertizareaexpertizarea şişi proiectarea,proiectarea, caca şişi dobândadobânda pepe termentermen
lunglung lala consolidareaconsolidarea propriupropriu--zisăzisă.. ProprietariiProprietarii
construcţiilor,construcţiilor, persoanepersoane fizicefizice sausau juridice,juridice, şişi asociaţiileasociaţiileconstrucţiilor,construcţiilor, persoanepersoane fizicefizice sausau juridice,juridice, şişi asociaţiileasociaţiile
dede proprietari,proprietari, precumprecum şişi persoanelepersoanele juridicejuridice carecare auau înîn
administrareadministrare construcţiiconstrucţii trebuietrebuie săsă acţioneze,acţioneze, înîn condiţiilecondiţiile
legii,legii, pentrupentru identificarea,identificarea, expertizareaexpertizarea tehnicătehnică aa
construcţiilor,construcţiilor, aprobareaaprobarea decizieideciziei dede intervenţieintervenţie şişi
continuareacontinuarea acţiunilor,acţiunilor, înîn funcţiefuncţie dede concluziileconcluziile
fundamentatefundamentate înîn raportulraportul dede expertizaexpertiza tehnicătehnică..



EtapeEtape
OrdonanţaOrdonanţa 2020 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;;

 elaborareaelaborarea proiectuluiproiectului dede execuţieexecuţie,, pepe bazabaza raportuluiraportului dede expertizăexpertiză
tehnicătehnică;;

 executareaexecutarea lucrărilorlucrărilor dede consolidareconsolidare aa structuriistructurii dede rezistenţă,rezistenţă, refacererefacere
şişi reparaţiireparaţii lala clădireclădire câtcât şişi lala instalaţiileinstalaţiile aferenteaferente clădiriiclădirii –– înîn măsuramăsura înîn
carecare suntsunt afectateafectate dede intervenţieintervenţie (apă,(apă, gaze,gaze, încălzire,încălzire, electricitate,electricitate,carecare suntsunt afectateafectate dede intervenţieintervenţie (apă,(apă, gaze,gaze, încălzire,încălzire, electricitate,electricitate,
canalizare,canalizare, etcetc..)) pepe bazabaza proiectelorproiectelor autorizateautorizate..

 LegeaLegea prevedeprevede caca pentrupentru construcţiileconstrucţiile cucu destinaţiadestinaţia dede locuinţă,locuinţă,
expertizateexpertizate tehnictehnic şişi încadrateîncadrate prinprin raportulraportul dede expertizăexpertiză tehnicătehnică
înîn clasaclasa II dede riscrisc seismicseismic,, autorităţileautorităţile vorvor notificanotifica înîn scrisscris
proprietarilor,proprietarilor, persoanepersoane fizicefizice sausau juridice,juridice, şişi asociaţiilorasociaţiilor dede
proprietari,proprietari, precumprecum şişi persoanelorpersoanelor juridice,juridice, carecare auau înîn
administraţieadministraţie acesteaceste construcţii,construcţii, obligaţiileobligaţiile cece lele revin,revin, potrivitpotrivit
prevederilorprevederilor legale,legale, pentrupentru reducereareducerea risculuiriscului seismicseismic alal
construcţiilor,construcţiilor, precumprecum şişi faptulfaptul căcă îşiîşi asumăasumă risculriscul şişi
răspunderearăspunderea pentrupentru efecteleefectele potenţialepotenţiale aleale seismelor,seismelor, înîn situaţiasituaţia
înîn carecare nunu sese conformeazăconformează obligaţiilorobligaţiilor legalelegale..



PPrin modificările din rin modificările din 2003 2003 ss--a precizat în mod expres că aceste a precizat în mod expres că aceste 
clădiri prezintăclădiri prezintă pericol public pericol public în situaţiile în care, după caz:în situaţiile în care, după caz:
–– cuprindcuprind spaţiispaţii publicepublice cucu altăaltă destinaţiedestinaţie decâtdecât aceeaaceea dede

locuinţălocuinţă,, ocupateocupate temporartemporar // permanentpermanent dede unun numărnumăr maremare dede
persoanepersoane;;

–– suntsunt amplasateamplasate înîn zonezone densdens circulatecirculate şişi//sausau cucu aglomerăriaglomerări dede
persoanepersoane;;

–– adăpostescadăpostesc valorivalori materialemateriale şişi//sausau dede patrimoniupatrimoniu culturalcultural..

Din 2003 se prevede detaliat că soluţia de intervenţie din Din 2003 se prevede detaliat că soluţia de intervenţie din 

Pericolul public 

Din 2003 se prevede detaliat că soluţia de intervenţie din Din 2003 se prevede detaliat că soluţia de intervenţie din 
documentaţia aprobată să poată cuprinde, după caz:documentaţia aprobată să poată cuprinde, după caz:

–– consolidareaconsolidarea sistemuluisistemului structuralstructural alal clădiriiclădirii existenteexistente sausau aa unorunor elementeelemente
structuralestructurale aleale acesteiaacesteia;;

–– introducereaintroducerea unorunor elementeelemente structuralestructurale splimentaresplimentare şişi//sausau repararearepararea
elementelorelementelor nestructuralenestructurale aleale clădiriiclădirii existenteexistente;;

–– îmbunătăţireaîmbunătăţirea terenuluiterenului dede fundarefundare,, termoizolareatermoizolarea şişi//sausau hidroizolareahidroizolarea clădiriiclădirii
şişi//sausau aa instalaţiilorinstalaţiilor aferenteaferente înîn zonazona dede intervenţieintervenţie;;

–– desfacereadesfacerea şişi refacerearefacerea finsajelorfinsajelor înîn zonazona dede intervenţieintervenţie;;
–– desfacereadesfacerea şişi refacerearefacerea instalaţiilorinstalaţiilor şişi//sausau aa echipamentelorechipamentelor înîn zonazona dede

intervenţieintervenţie şişi,, dupădupă cazcaz,, înlocuireaînlocuirea acestoraacestora sausau aa unorunor elementeelemente
componentecomponente;;

–– altealte lucrărilucrări strictstrict necesarenecesare înîn zonazona dede intervenţieintervenţie,, justificatejustificate dindin punctpunct dede
vederevedere tehnictehnic prinprin soluţiasoluţia dede intervenţieintervenţie adoptatăadoptată şişi reglementărilereglementările tehnicetehnice înîn
vigoarevigoare..



ObligațiiObligații
 InstituţiileInstituţiile publicepublice şişi agenţiiagenţii economicieconomici carecare deţindeţin locuinţelocuinţe şişi spaţiispaţii cucu

altăaltă destinaţiedestinaţie decâtdecât ceacea dede locuinţălocuinţă înîn clădirileclădirile incluseincluse înîn programeleprogramele
anualeanuale suntsunt obligaţiobligaţi săsă asigureasigure finanţareafinanţarea proiectăriiproiectării şişi execuţieiexecuţiei
lucrărilorlucrărilor dede consolidareconsolidare,, proporţionalproporţional cucu cotacota--parteparte indivizăindiviză pepe carecare oo
deţindeţin dindin proprietateaproprietatea comunăcomună..

 DinDin 20032003 ss--aa specificatspecificat căcă pentrupentru realizarearealizarea înîn condiţiicondiţii dede siguranţăsiguranţă aa
lucrărilorlucrărilor dede consolidareconsolidare şişi asigurareaasigurarea continuităţiicontinuităţii acestora,acestora,
activităţileactivităţile comercialecomerciale şişi nonprofitnonprofit desfăşuratedesfăşurate înîn spaţiilespaţiile existenteexistente dindin
clădirileclădirile nominalizatenominalizate înîn programeleprogramele anualeanuale sese suspendăsuspendă dede dreptdrept pepeclădirileclădirile nominalizatenominalizate înîn programeleprogramele anualeanuale sese suspendăsuspendă dede dreptdrept pepe
duratadurata execuţieiexecuţiei lucrărilorlucrărilor dede consolidareconsolidare..

 EsteEste deosebitdeosebit dede importantimportant căcă pentrupentru clădirileclădirile incluseincluse înîn programeleprogramele
anualeanuale primariiprimarii municipiilormunicipiilor şişi oraşelor,oraşelor, respectivrespectiv primarulprimarul generalgeneral alal
municipiuluimunicipiului Bucureşti,Bucureşti, vorvor lualua măsurilemăsurile necesarenecesare pentrupentru acţionareaacţionarea înîn
justiţiejustiţie aa proprietarilorproprietarilor carecare obstrucţioneazăobstrucţionează desfăşurareadesfăşurarea activităţiloractivităţilor
dede proiectareproiectare şi/sauşi/sau execuţieexecuţie aa lucrărilorlucrărilor dede consolidareconsolidare aa clădirilorclădirilor
nominalizatenominalizate înîn programeleprogramele anuale,anuale, lala judecătoriajudecătoria înîn razaraza căruiacăruia esteeste
situatăsituată clădirea,clădirea, înîn procedurăprocedură dede urgenţăurgenţă şişi cucu scutireascutirea taxeitaxei dede timbrutimbru..



CladirileCladirile noinoi

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

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

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

acestora;acestora;
–– interacţiunile componentelor nestructurale cu elementeleinteracţiunile componentelor nestructurale cu elementele

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 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: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– 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.



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



Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989
O bibliotecăO bibliotecă



Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989
O bibliotecăO bibliotecă



CARE ESTE CARE ESTE RASPUNSUL SEISMIC AL CLADIRILOR.RASPUNSUL SEISMIC AL CLADIRILOR.
TIPURI DE OSCILATIE,TIPURI DE OSCILATIE, AVARIERE SI COLAPSAVARIERE SI COLAPS

 OscilatiiOscilatii pepe modurilemodurile propriiproprii: transversal, longitudinal, : transversal, longitudinal, torsiunetorsiune
 EfectEfect de de socsoc –– acceleratiiacceleratii verticaleverticale foartefoarte marimari –– langalanga sursasursa
 SuprasolicitareSuprasolicitare –– FisurareFisurare -- AvariereAvariere localalocala……generalagenerala
 AvariiAvarii: : 

–– FisurariFisurari obliceoblice in in zidariezidarie, , expulzariexpulzari
–– RuperiRuperi de tip “de tip “stalpstalp scurtscurt” la ” la betonulbetonul armatarmat

 TipuriTipuri de de prabusireprabusire TipuriTipuri de de prabusireprabusire
–– De De josjos in in sussus::

 In zona In zona inferioarainferioara –– parterparter slabslab
GeneralaGenerala –– sandwich sandwich 
RupereRupere la la bazabaza sisi rasturnarerasturnare ca bloc rigid ca bloc rigid 

–– De De sussus in in josjos::
 In In zonelezonele superioaresuperioare –– etajeetaje slabeslabe

–– InclinareInclinare –– din din lichefierealichefierea terenuluiterenului
–– AvariiAvarii sausau prabusiriprabusiri din din ciocnireaciocnirea cladirilorcladirilor



SUPRAVIETUIREA IN CLADIRI / CONSTRUCTII SUPRAVIETUIREA IN CLADIRI / CONSTRUCTII 
RASPUNSUL SEISMIC DEPINDE DE:RASPUNSUL SEISMIC DEPINDE DE:

 ComportareaComportarea structuriistructurii cladiriicladirii
 ComportareaComportarea partilorpartilor nestructuralenestructurale ale ale cladiriicladirii

–– PeretiPereti, , mobiliermobilier, , obiecteobiecte
–– EchipamenteEchipamente, , instalatiiinstalatii

 ComportareaComportarea ocupantilorocupantilor

RASPUNSUL SEISMIC ESTE O INTERACTIUNE RASPUNSUL SEISMIC ESTE O INTERACTIUNE ÎNTRE ÎNTRE 
ACESTE COMPORTĂRIACESTE COMPORTĂRI

 SUPRAVIETUIREA SUPRAVIETUIREA = ATITUDINE PROACTIVA, = ATITUDINE PROACTIVA, 
CONSTIENTACONSTIENTA

 O ȘCOALĂ SPECIALĂ = CENTRU ȘCOLAR DE O ȘCOALĂ SPECIALĂ = CENTRU ȘCOLAR DE 
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ POATE AVEA ȘI SPAȚII SAU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ POATE AVEA ȘI SPAȚII SAU 
AMENAJĂRI / DISPOZITIVE SPECIFICE, CARE IMPUN AMENAJĂRI / DISPOZITIVE SPECIFICE, CARE IMPUN 
ALTE CERINȚE PENTRU A ASIGURA PROTECȚIE LA ALTE CERINȚE PENTRU A ASIGURA PROTECȚIE LA 
CUTREMURCUTREMUR



MăsuriMăsuri de de pregătirepregătire a a clădirilorclădirilor școlilor speciale școlilor speciale 
pentrupentru cutremurcutremur::

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

 identificaţiidentificaţi mobilierulmobilierul auxiliarauxiliar şişi obiecteleobiectele grelegrele carecare atârnăatârnă
pestepeste spațiispații densdens circulatecirculate sausau banci,banci, 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,obiecteobiecte prprecumecum:: lămpilămpi 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;; sau le mutați în alte locuri!sau le mutați în alte locuri!

 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 întrîntr--unun locloc josjos şişi sigursigur, , depozitaţidepozitaţi
vaselevasele care care conţinconţin chimicalechimicale sausau combustibilicombustibili înîn dulapuridulapuri înîn
care care săsă nu se nu se poatăpoată răsturnarăsturna, , să fie să fie înîn încăperiîncăperi înîn care nu se care nu se 
locuieştelocuieşte şişi undeunde nu nu existăexistă pericolpericol de de contaminarecontaminare şişi incendiuincendiu;;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..



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 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. 2014. GhidGhid cu cu imaginiimagini interactive de interactive de 
modalitatimodalitati simple de simple de fixarefixare a a mobilieruluimobilierului sisi

echipamentelorechipamentelor



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 ȘCOLILE SPECIALE PENTRU ELEVI ÎN ȘCOLILE SPECIALE PENTRU ELEVI 

CU DCU DIZABILITĂȚIIZABILITĂȚI

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

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

medicale și psihologice.medicale și psihologice.

Atenție la psihologia și posibila reacție negativă de Atenție la psihologia și posibila reacție negativă de 
grup, în clase!grup, în clase!



IN ZONELE SEISMICE IN ZONELE SEISMICE RISCUL RISCUL SEISMIC SEISMIC ESTE EVIDENT ESTE EVIDENT 
SI NU POATE FI REDUS IN TERMEN SCURT, SI NU POATE FI REDUS IN TERMEN SCURT, EXISTA EXISTA 
OBLIGATII LEGALE, OBLIGATII LEGALE, TREBUIE SA INVATAM SA NE TREBUIE SA INVATAM SA NE 
PROTEJAMPROTEJAM

 SA AVEM SA AVEM PREGATITE CONFORM LEGILOR PREGATITE CONFORM LEGILOR 
NISTE NISTE PLANURI SI PLANURI SI SCENARIISCENARII REALISTEREALISTE,  ,  IN IN 
FIECARE FIECARE INSTITUTIE INSTITUTIE 
UN PLAN DE COMPORTARE, PROTECTIE A UN PLAN DE COMPORTARE, PROTECTIE A  UN PLAN DE COMPORTARE, PROTECTIE A UN PLAN DE COMPORTARE, PROTECTIE A 
DOTARILOR DIN CLADIRI SI INCINTA SI DOTARILOR DIN CLADIRI SI INCINTA SI 
EVACUARE AL ANGAJATILOR PROPRIIEVACUARE AL ANGAJATILOR PROPRII
–– EXERCITII PERIODICE DE EVACUAREEXERCITII PERIODICE DE EVACUARE

 UN PLAN DE PROTECTIE SI EVACUARE AL UN PLAN DE PROTECTIE SI EVACUARE AL 
PERSOANELOR VENITE SA ISI REZOLVE PERSOANELOR VENITE SA ISI REZOLVE 
PROBLEME, CARE SUNT IN INSTITUTIE PROBLEME, CARE SUNT IN INSTITUTIE 
CAND SE PRODUCE CUTREMURUL CAND SE PRODUCE CUTREMURUL 



UN PLAN DE PROTECTIEUN PLAN DE PROTECTIE SI EVACUARE (LA NEVOIE) SI EVACUARE (LA NEVOIE) 
A A ELEVILOR, CADRELOR DIDACTICE ŞI A ALTOR ELEVILOR, CADRELOR DIDACTICE ŞI A ALTOR 

PERSOANE PERSOANE DIN DIN CLĂDIRE / INCINTCLĂDIRE / INCINTĂĂ

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

 Unde este pus ? La...secret ?

 Câţi colegi îl cunosc ?

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

 Este potrivit (şi) pentru cutremur ?



Planul de evacuare în caz de urgențePlanul de evacuare în caz de urgențe

 De obicei există afișat, fiindcă ISU îl verifică...De obicei există afișat, fiindcă ISU îl verifică...

 Dar este oare și știut și verificat cât este de operațional în cazul elevilor Dar este oare și știut și verificat cât este de operațional în cazul elevilor 
cu dizabilități? Elevii mai mari și puțin incapacitați îl știu? cu dizabilități? Elevii mai mari și puțin incapacitați îl știu? 

 Ei pot fi de ajutor!Ei pot fi de ajutor!

 Potențialul de aglomerare, panică și accidente este mai mare fără Potențialul de aglomerare, panică și accidente este mai mare fără 
exerciții, la care specificul dizabilităților și vârstelor din școala dvs, exerciții, la care specificul dizabilităților și vârstelor din școala dvs, 
numărul de etaje etc trebuie atent  corelat cu situatiile posibilenumărul de etaje etc trebuie atent  corelat cu situatiile posibile

SITUATII IN CAZ DE CUTREMURSITUATII IN CAZ DE CUTREMUR
 ZZii / Noapte ...dacă există internat/ Noapte ...dacă există internat ZZii / Noapte ...dacă există internat/ Noapte ...dacă există internat
 VaraVara ((caldcald) ) –– toamnatoamna / / iarnaiarna ((ploaieploaie, frig, , frig, zapadazapada, , viscolviscol))

 Cladire mica sau aglomerataCladire mica sau aglomerata
 SingurSingur in clasă, birou in clasă, birou sausau cu cu personalulpersonalul institutieiinstitutiei
 Cu Cu multe persoane multe persoane in in spatiile adiacentespatiile adiacente
SITUATII SITUATII DUPA CUTREMURDUPA CUTREMUR
 NevatamatNevatamat
 NevatamatNevatamat dardar blocatblocat in in clasă, birou clasă, birou sausau cladirecladire
 Afectat psihic, rAfectat psihic, ranitanit sisi/sau/sau blocatblocat in in cladirecladire
 RanitRanit langalanga cladiricladiri sausau in in afaraafara cladirilorcladirilor
 PrinsPrins sub sub ruineruine farafara a fi a fi ranitranit
 PrinsPrins sub sub mobiliermobilier sausau ranitranit sisi blocatblocat sub sub cevaceva



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 specialistspecialist
atestatatestat;;

 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; ; 



Pregătirea elevilorPregătirea elevilor

 ÎnÎn funcțiefuncție dede gradulgradul dizabilităților,dizabilităților, eleviielevii trebuietrebuie educațieducați cucu
privireprivire lala cece sese poatepoate întâmplaîntâmpla lala cutremurcutremur șiși cece trebuietrebuie făcut,făcut,
utilizândutilizând materialemateriale scrisescrise șiși auditive,auditive, șiși exercițiiexerciții..

 TrebuieTrebuie săsă fiefie obișnuițiobișnuiți cucu ideeaideea căcă dacădacă respectărespectă ceeaceea cece suntsunt
învățațiînvățați vava fifi maimai binebine..

 ExercițiileExercițiile dede protejareprotejare subsub băncibănci șiși dede evacuareevacuare controlatăcontrolată vorvor
contribuicontribui lala reducereareducerea efectelorefectelor negativenegative

ÎnÎn acestacest scopscop trebuietrebuie săsă lili sese deadea accesacces lala broșuri,broșuri, desene,desene, ÎnÎn acestacest scopscop trebuietrebuie săsă lili sese deadea accesacces lala broșuri,broșuri, desene,desene,
lucrulucru manualmanual etcetc

 VomVom redareda câtevacâteva ideiidei adaptateadaptate dupădupă EarthquakeEarthquake
PreparednessPreparedness GuideGuide forfor PeoplePeople withwith Disabilities/AFNDisabilities/AFN ©©
EarthquakeEarthquake CountryCountry Alliance,Alliance, USAUSA





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

 AsigurațiAsigurați--le din timp, în procesul didactic informații scrise și stabiliți ce le din timp, în procesul didactic informații scrise și stabiliți ce 
vor simți în caz de cutremur (vibrații, mișcarea mobilierului) și cu ce vor simți în caz de cutremur (vibrații, mișcarea mobilierului) și cu ce 
semnale de limbaj specific va comunica un cadru didactic dacă va fi de semnale de limbaj specific va comunica un cadru didactic dacă va fi de 
față, știind împreună ce trebuie făcut în timpul și imediat după un față, știind împreună ce trebuie făcut în timpul și imediat după un 
cutremur.cutremur.

 Asigurați la îndemână, în camere / dormitoare un rucsac de urgență cu Asigurați la îndemână, în camere / dormitoare un rucsac de urgență cu 
un minim de medicamente, documente, rezerve de apă și alimente un minim de medicamente, documente, rezerve de apă și alimente 
uscate, lanternă, fluier de solicitat ajutor etc. Explicați la ce se vor folosi, uscate, lanternă, fluier de solicitat ajutor etc. Explicați la ce se vor folosi, 
dacă se va pleca / evacua o clădire. dacă se va pleca / evacua o clădire. dacă se va pleca / evacua o clădire. dacă se va pleca / evacua o clădire. 

Recomandări din SUA Recomandări din SUA 

pentru elevii cu deficiențe de vedere:pentru elevii cu deficiențe de vedere:
 AsigurațiAsigurați--lele dindin timp,timp, înîn procesulprocesul didacticdidactic informațiiinformații verbaleverbale șiși scrisescrise înîn

BrailleBraille șiși stabilițistabiliți cece vorvor simțisimți înîn cazcaz dede cutremurcutremur (vibrații,(vibrații, zgomote,zgomote,
mișcareamișcarea mobilieruluimobilierului cucu carecare suntsunt înîn contactcontact..

 StabilițiStabiliți cucu cece semnalesemnale sonoresonore sese vava dada alarmaalarma lala unun incendiu,incendiu, cinecine șiși
cumcum îiîi vava asistaasista lala oo posibilăposibilă evacuare,evacuare, știindștiind împreunăîmpreună cece trebuietrebuie șiși
poatepoate fifi făcutfăcut înîn timpultimpul șiși imediatimediat dupădupă unun cutremurcutremur..))



 Luați măsuri ca să nu existe mobilier sau obiecte care să cadă Luați măsuri ca să nu existe mobilier sau obiecte care să cadă 
peste locurile unde stau, studiază , lucrează, mănâncă  sau peste locurile unde stau, studiază , lucrează, mănâncă  sau 
dorm, și peste căile de dorm, și peste căile de acces, circulație, rampe acces, circulație, rampe cunoscute de ei cunoscute de ei 
și dvs. Căderea unor astfel de obiecte poate cauza accidente și și dvs. Căderea unor astfel de obiecte poate cauza accidente și 
limita sau împiedica evacuarea, dacă ar fi necesară. limita sau împiedica evacuarea, dacă ar fi necesară. 

 AsigurațiAsigurați--vă din timp mijloacele de a primi informații de la ISU vă din timp mijloacele de a primi informații de la ISU  AsigurațiAsigurați--vă din timp mijloacele de a primi informații de la ISU vă din timp mijloacele de a primi informații de la ISU 
și a comunica cu conducerea și alte persoane care vă pot ajuta și a comunica cu conducerea și alte persoane care vă pot ajuta 
ca să faceți față unor incidente de tip foc sau scurgere de gaze ca să faceți față unor incidente de tip foc sau scurgere de gaze 
sau apă și să repuneți la loc obiectele căzute după un cutremur.sau apă și să repuneți la loc obiectele căzute după un cutremur.

 Asigurați pentru elevi un rucsac de urgență cu un minim de Asigurați pentru elevi un rucsac de urgență cu un minim de 
medicamente, documente, rezerve de apă și alimente uscate, medicamente, documente, rezerve de apă și alimente uscate, 
lanternă, fluier de solicitat ajutor etc.lanternă, fluier de solicitat ajutor etc.

 Asigurați rampe corect  dimensionate către căile de acces Asigurați rampe corect  dimensionate către căile de acces 
și/sau evacuare și  operarea fără dificultate a ușilorși/sau evacuare și  operarea fără dificultate a ușilor



Consultați materiale informative și adaptați recomandările Consultați materiale informative și adaptați recomandările 
la situația din instituția dvs! la situația din instituția dvs! 

Vă mulțumim!Vă mulțumim!


