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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
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 Romania este seismica   Harta de zonare Cod P100
P100--1/2013
pentru proiectare seismica pentru perioada de revenire de 225 de ani
 Bucuresti – acceleratia de varf a terenului 0.3 g (MLPDA/UTCB)

Grigore Stefanescu
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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
de 475 de ani, ceea ce va
mări accelerațiile de vârf
luate in calcule și, in
consecință,
va
impune
exigențe suplimentare

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

Protectia antiseismica se asigura 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.


PREGĂTIREA
(CU MULT TIMP ÎNAINTE)
PENTRU DIFERITE SITUAȚII DE IMPACT
SEISMIC

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

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

CARE ESTE SITUAȚIA PERSOANELOR CU
DIZABILITĂȚI?
 Convenții

ONU, Carte internaționale,
2021-2030
 Strategia UE 2021 Strategia națională 20212021-2027
 Instituții publice responsabile
 Regulamente, ghiduri de bune practici
 Activități ONG
 Voluntariat

CU 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 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 dezastre


Idei de bază
– DrepturiDrepturi-Accesibilitate
Accesibilitate--Vulnerabilitate
– Vulnerabilitatea la situații de risc și urgențe
umanitare (pag. 25)
– Persoanele cu dizabilități au un risc ridicat să
devină victime în cazul unor dezastre.
dezastre.
– Vulnerabilitatea la dezastre
(pag. 5454-61)
 este important ca statul să asigure persoanelor
cu dizabilități nu doar accesul către aceleași
resurse de intervenție în situații de risc
disponibile pentru populația generală
generală,, ci și
către resurse speciale de intervenție create
pentru nevoile persoanelor cu dizabilități.
dizabilități.

România nu este
suficient
pregătită pentru
a reacționa la
dezastre..
dezastre
Acest lucru,
lucru,
combinat cu
gradul scăzut de
accesibilitate al
infrastructurii,,
infrastructurii
face ca
persoanele cu
dizabilităţi să fie
în mod special
vulnerabile în
cazul unui
dezastru..
dezastru

Ce ne lipsește ?








Planurile de acțiune în situații de urgențe la nivel
județean nu prevăd proceduri speciale pentru
persoanele cu dizabilități
dizabilități.. Avem nevoie de iintervenții
ntervenții
particularizate la nevoile persoanelor cu dizabilități
În puținele planuri de acțiune și intervenție care
vizează și persoanele cu dizabilități,
dizabilități, măsurile se
adresează cu preponderență persoanelor cu
dizabilități locomotorii
locomotorii..
La nivel național,
național, există un serviciu de apel în regim
de urgență pentru persoanele cu dizabilități de auz
sau de vorbire,
vorbire, dar utilizarea lui nu este monitorizată.
monitorizată.
Personalul implicat în intervențiile în situații de
urgență nu este pregătit pentru a răspunde nevoilor
persoanelor cu dizabilități.
dizabilități.

CE CONCLUZIE REZULTĂ?
Că trebuie să găsim modalități de protecție
personale și/sau de grup sau în familie, în
locul unde ne găsim, până ar sosi
personalul IGSU (dacă ss-ar impune
evacuarea, în funcție de ce eveniment ss-a
produs)
 Idei există, unele au fost verificate la seisme
precedente
 Să arătăm un anume optimism precaut


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









Înlăturând ideile simplist și mecanic repetate sau
chiar eronate despre ce se întâmplă la cutremur
Diseminând cunoașterea realistă și fără panică a
riscurilor posibile în fiecare zonă și tip de clădire
Promovând acțiunile protectoare fezabile
Asigurând instruirea corectă a celor care sunt
imediat lângă cei cu dizabilități, a celor legal
responsabili, o abordare de jos în sus și pe
orizontală, cu colaborare între cei expuși
Căutând să antrenăm ONG și să învățâm de la
persoanele cu dizabilități care au trecut prin
experiența unor evenimente

IDEEA WEBINARELOR ECBR

Să avem nu numai planuri, ci și cunoaștere
realistă...date din ingineria seismică
 Să îi informăm, convingem și să îi instruim
mai întâi pe cei fără probleme și/sau pe cei cu
dizabilități de grad redus, pentru a găsi căi de
dialog și soluții fezabile pentru situațiile celor
cu dizabilități specifice mai grave
 Să îi informăm și să găsim soluții direct cu
medici, psihologi, cadre didactice specializate,
personal de îngrijire, administratori, tehnicieni,
manageri, publici și privați, cât și autoritățile
care au responsabilități legale


CLADIRILE 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
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).

Protectia antiseismică a clădirilor de învățământ


Activitati prepre-seismice – permanente - Comitet National,
Comitete Ministeriale
Ministeriale,, ministere
ministere,, agentii,
agentii, inspectorate
– Elaborarea de reglementari si incadrarea in legislatie
– monitorizarea seismica inginereasca a dotarilor proprii / in
folosinta
– proiectarea structurilor de constructii proprii pentru a rezista la
cutremur
– masurile de interventii,
interventii, reparatii,
reparatii, consolidari,
consolidari, reabilitare privind
cladirile,, echipamentele
cladirile
echipamentele,, instalatiile
instalatiile,, mobilierul existente etc
etc;;
– protectia si pregatirea individuala si de grup a personalului
pentru o reactie rationala la cutremur;
cutremur;
– protectia si pregatirea manageriala, logistica si de alocare a
resurselor pentru situatii produse de seisme
seisme..

CERINŢELE ESENŢIALE EUROPENE PENTRU CONSTRUCŢII





In relaţiile dintre client şi firmele proiectante (arhitectură şi inginerie) 
contract
Firma executanta îşi asumă, tot printr-un contract răspunderea pentru
conformitatea cu proiectul şi asigurarea cerinţelor de calitate, sub
controlul unui responsabil cu urmărirea execuţiei, angajat direct de
proprietar.
Legea 10/1995, privind calitatea în construcţii şi Directiva Europeană
89/106/CEE  6 cerinţe esenţiale pentru construcţii  conceptia şi
proiectarea construcţiilor, specificaţiile tehnice privind produsele pentru
construcţii:
–
–
–
–
–
–

rezistenţă mecanică şi stabilitate
siguranţa în caz de incendiu
igienă, sănătate şi mediu
siguranţa la utilizare
protecţia contra zgomotului
economia de energie şi izolare termică

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


CLADIRILE NOI


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



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



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



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.



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 EXISTENTE


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

Potrivit OG 20/
20/1994,
1994, sunt subvenţionate din fonduri publice
o mare parte din costurile implicate, cum ar fi
expertizarea şi proiectarea, ca şi dobânda pe termen
lung
la
consolidarea
propriupropriu-zisă
zisă..
Proprietarii
construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile
de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în
administrare construcţii trebuie să acţioneze, în condiţiile
legii, pentru identificarea, expertizarea tehnică a
construcţiilor, aprobarea deciziei de intervenţie şi
continuarea acţiunilor, în funcţie de concluziile
fundamentate în raportul de expertiza tehnică
tehnică..

Etape
Ordonanţa 20 prevede:
prevede:
efectuarea unei expertize tehnice asupra clădirii de către un un expert

atestat de MD
MDRAP
RAP (anterior MLPAT sau MLPTL), lucrând printr
printr--un
institut, universitate, firmă sau ca persoană fizică autorizată
autorizată;;
elaborarea proiectului de execuţie,
execuţie, pe baza raportului de expertiză

tehnică;;
tehnică
executarea lucrărilor de consolidare a structurii de rezistenţă, refacere

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


Legea prevede ca pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă,
expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiză tehnică
în clasa I de risc seismic,
seismic, autorităţile vor notifica în scris
proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de
proprietari, precum şi persoanelor juridice, care au în
administraţie aceste construcţii, obligaţiile ce le revin, potrivit
prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor, precum şi faptul că îşi asumă riscul şi
răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor, în situaţia
în care nu se conformează obligaţiilor legale.
legale.

Pericolul public
Prin modificările din 2003 s-a precizat în mod expres că aceste
clădiri prezintă pericol public în situaţiile în care, după caz:
– cuprind spaţii publice cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă,, ocupate temporar / permanent de un număr mare de
locuinţă
persoane;;
persoane
– sunt amplasate în zone dens circulate şi/
şi/sau cu aglomerări de
persoane;;
persoane
– adăpostesc valori materiale şi/
şi/sau de patrimoniu cultural
cultural..
Din 2003 se prevede detaliat că soluţia de intervenţie din
documentaţia aprobată să poată cuprinde, după caz:
– consolidarea sistemului structural al clădirii existente sau a unor elemente
structurale ale acesteia;
acesteia;
– introducerea unor elemente structurale splimentare şi/
şi/sau repararea
elementelor nestructurale ale clădirii existente;
existente;
– îmbunătăţirea terenului de fundare
fundare,, termoizolarea şi/
şi/sau hidroizolarea clădirii
şi//sau a instalaţiilor aferente în zona de intervenţie
şi
intervenţie;;
– desfacerea şi refacerea finsajelor în zona de intervenţie
intervenţie;;
– desfacerea şi refacerea instalaţiilor şi/
şi/sau a echipamentelor în zona de
intervenţie şi,
şi, după caz
caz,, înlocuirea acestora sau a unor elemente
componente;;
componente
– alte lucrări strict necesare în zona de intervenţie
intervenţie,, justificate din punct de
vedere tehnic prin soluţia de intervenţie adoptată şi reglementările tehnice în
vigoare..
vigoare

Obligații






Instituţiile publice şi agenţii economici care deţin locuinţe şi spaţii cu
altă destinaţie decât cea de locuinţă în clădirile incluse în programele
anuale sunt obligaţi să asigure finanţarea proiectării şi execuţiei
lucrărilor de consolidare
consolidare,, proporţional cu cotacota-parte indiviză pe care o
deţin din proprietatea comună
comună..
Din 2003 s-a specificat că pentru realizarea în condiţii de siguranţă a
lucrărilor de consolidare şi asigurarea continuităţii acestora,
activităţile comerciale şi nonprofit desfăşurate în spaţiile existente din
clădirile nominalizate în programele anuale se suspendă de drept pe
durata execuţiei lucrărilor de consolidare.
consolidare.
Este deosebit de important că pentru clădirile incluse în programele
anuale primarii municipiilor şi oraşelor, respectiv primarul general al
municipiului Bucureşti, vor lua măsurile necesare pentru acţionarea în
justiţie a proprietarilor care obstrucţionează desfăşurarea activităţilor
de proiectare şi/sau execuţie a lucrărilor de consolidare a clădirilor
nominalizate în programele anuale, la judecătoria în raza căruia este
situată clădirea, în procedură de urgenţă şi cu scutirea taxei de timbru.
timbru.

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



CNS – Componente Nestructurale
Condiţiile de siguranţă şi regulile de proiectare sunt
diferenţiate în funcţie de următorii parametri:
–
–
–
–

clasa de importanţă a construcţiei;
acceleraţia seismică a terenul ag la amplasament;
categoria (funcţiunea) CNS;
caracteristicile constructive ale CNS şi ale prinderilor
acestora;
– interacţiunile componentelor nestructurale cu elementele
structurii principale.

CNS - Subsistemul componentelor nestructurale
este constituit din următoarele categorii de
componente:
A. Componente arhitecturale (elemente de construcţie):
A.1. Elemente ataşate anvelopei construcţiei:


– finisaje, elemente de protecţie termică sau decoraţii din cărămidă, beton, piatră,
materiale ceramice, sticlă sau similare care au ca suport elementele de
închidere, structurale sau nestructurale;
– copertine, balustrade, atice, marchize, profile ornamentale, statui;
– firme, reclame, antene de televiziune.

A.2. Elemente ale anvelopei:
–
–
–
–

elementele structurii proprii a anvelopei - panouri de perete pline sau vitrate,
montanţi, rigle, buiandrugi, centuri şi alte elemente care nu fac parte din
structura principală a construcţiei;
tâmplăriile înglobate, inclusiv sticla.

A.3.Elemente de compartimentare interioară fixe sau amovibile (inclusiv
finisajele şi tâmplăriile înglobate).
A.4. Tavane suspendate.
A.5. Alte elemente de construcţie: garduri de incintă (împrejmuiri).



B. Instalaţii:
–
–
–
–

B.1 Instalaţii sanitare.
B.2 Instalaţii electrice/iluminat.
B.3 Instalaţii de încălzire, de condiţionare şi de ventilaţie.
B.4 Instalaţii speciale cu utilaje care operează cu abur sau cu apă la temperaturi
ridicate (bucătării, spălătorii, etc).

C. Echipamente electromecanice:
C.1 Ascensoare.
C.2 Scări rulante.
 D. Mobilier şi alte dotări:


– D.1 Mobilier profesional: de birou (rafturi, dulapuri), din unităţi medicale, de
– cercetare, inclusiv sistemele de computere, din muzee de interes naţional.
– D.2 Mobilier şi dotări speciale din construcţii din clasa de importanţă I: panouri
de control şi comandă ale dispeceratelor din servicii de urgenţă, din unităţi de
pompieri, poliţie, centrale telefonice, echipamente din staţii de
radiodifuziune/televiziune şi similare.
– D.3 Rafturi din magazine şi din depozite accesibile publicului.

Cum se misca mobilele la seism ?
Sunt periculoase ?

Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989
O bibliotecă

Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989
O bibliotecă

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







Oscilatii pe modurile proprii:
proprii: transversal, longitudinal, torsiune
Efect de soc – acceleratii verticale foarte mari – langa sursa
Suprasolicitare – Fisurare - Avariere locala
locala…
…generala
Avarii::
Avarii
– Fisurari oblice in zidarie
zidarie,, expulzari
– Ruperi de tip “stalp
“stalp scurt
scurt”
” la betonul armat
Tipuri de prabusire
– De jos in sus
sus::
 In zona inferioara – parter slab
 Generala – sandwich
 Rupere la baza si rasturnare ca bloc rigid
– De sus in jos:
jos:
 In zonele superioare – etaje slabe
– Inclinare – din lichefierea terenului
– Avarii sau prabusiri din ciocnirea cladirilor

SUPRAVIETUIREA IN CLADIRI / CONSTRUCTII
RASPUNSUL SEISMIC DEPINDE DE:








Comportarea structurii cladirii
Comportarea partilor nestructurale ale cladirii
– Pereti
Pereti,, mobilier,
mobilier, obiecte
– Echipamente
Echipamente,, instalatii
Comportarea ocupantilor
RASPUNSUL SEISMIC ESTE O INTERACTIUNE ÎNTRE
ACESTE COMPORTĂRI
SUPRAVIETUIREA = ATITUDINE PROACTIVA,
CONSTIENTA
O ȘCOALĂ SPECIALĂ = CENTRU ȘCOLAR DE
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ POATE AVEA ȘI SPAȚII SAU
AMENAJĂRI / DISPOZITIVE SPECIFICE, CARE IMPUN
ALTE CERINȚE PENTRU A ASIGURA PROTECȚIE LA
CUTREMUR

Măsuri de pregătire a clădirilor școlilor speciale
pentru cutremur:
cutremur:








Analizați și regândiţi mobilarea clădirii școlii
Analizați
școlii:: nu aglomeraţi
spaţiile cu diverse piese instabile la seism în vecinătatea
locurilor în care stau sau trec frecvent elevii!
elevii!
identificaţi mobilierul auxiliar şi obiectele grele care atârnă
peste spații dens circulate sau banci, paturi
paturi,, canapele
canapele,, mese,
mese, şi
pot cădea peste acestea
acestea,, înlocuiţi
înlocuiţi--le cu altele mai uşoare,
uşoare, fixaţi
fixaţi-le să nu se deplaseze,
deplaseze, astfel încât să nu pericliteze viaţa sau
integritatea corporală în cazul unor oscilaţii sau al căderii unor
obiecte pr
precum
ecum:: lămpi grele
grele,, lustre, tablouri
tablouri,, oglinzi
oglinzi,, vase,
acvarii,, boxe, dulapuri
acvarii
dulapuri,, rafturi etajere,
etajere, etc
etc.;
.;
asiguraţi piesele grele de mobilier suprapuse şi înalte între ele
şi prin prindere de un perete
perete,, grindă solidă
solidă,, mai ales la etajele
superioare unde oscilaţiile sunt mai puternice sau în locurile
unde sunt multe persoane;
persoane; sau le mutați în alte locuri!
amplasaţi aparatele casnice mai grele sau pe rotile (ex. maşini
de spălat,
spălat, frigidere,
frigidere, etc.), astfel încât să nu se afle în
vecinătatea ieşirilor din încăperi
încăperi,, spre a nu bloca accesul,
accesul, prin
deplasare,, în cazul unui seism
deplasare
seism;;









limitaţi deplasările aparatelor mari prin fixare,
fixare, în aşa fel încât,
încât, în
caz de cutremur,
cutremur, racordurile să nu sufere deteriorări
deteriorări;;
amplasaţi obiectele fragile într
într--un loc jos şi sigur
sigur,, depozitaţi
vasele care conţin chimicale sau combustibili în dulapuri în
care să nu se poată răsturna,
răsturna, să fie în încăperi în care nu se
locuieşte şi unde nu există pericol de contaminare şi incendiu
incendiu;;
asiguraţi uşile dulapurilor cu închizători eficiente la oscilaţii
oscilaţii,,
astfel încât deplasarea veselei depozitate să nu producă
accidente;
procuraţi şi amplasaţi conform normelor PSI extinctoarele
extinctoarele,, întrîntrun loc cunoscut şi accesibil în orice moment, lângă sursele
potenţiale de incendiu şi exersaţi modalitatea în care se
utilizează..
utilizează

Sistemul structural + nestructural trebuie sa
asigure protectie la seism

Amenajarea de interior trebuie sa previna accidentele in caz de
seism

Sa anticipam si sa prevenim pericolele.
Recomandari pentru locuitori si proprietari
SUA - FEMA 528 9/2005 (ver.2014)

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

PREGĂTIREA PENTRU COMPORTAREA ŞI
INTERVENŢIA IN SITUATIA
SITUATIA DIN TIMPUL ȘI DE
DE DUPA
CUTREMUR ÎN ȘCOLILE SPECIALE PENTRU ELEVI
CU DIZABILITĂȚI
DIZABILITĂȚI
Conducerea și personalul trebuie sa fie pregatite
pentru a se proteja și a proteja elevii, în funcție de
vârstele, afecțiunile și dizabilitățile pe care le
cunosc anticipat, conform principiilor pedagogice,
medicale și psihologice.
Atenție la psihologia și posibila reacție negativă de
grup, în clase!

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

SA AVEM PREGATITE CONFORM LEGILOR
NISTE PLANURI SI SCENARII REALISTE
REALISTE,, IN
FIECARE INSTITUTIE
 UN PLAN DE COMPORTARE, PROTECTIE A
DOTARILOR DIN CLADIRI SI INCINTA SI
EVACUARE AL ANGAJATILOR PROPRII


– EXERCITII PERIODICE DE EVACUARE


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

UN PLAN DE PROTECTIE SI EVACUARE (LA NEVOIE)
A ELEVILOR, CADRELOR DIDACTICE ŞI A ALTOR
PERSOANE DIN CLĂDIRE / INCINT
INCINTĂ
Ă








Il aveţi (undeva), aşa cum este
cerut de ISU ??
Unde este pus ? La...secret ?
Câţi colegi îl cunosc ?
Când l-aţi exersat / aplicat ultima
dată ?
Este potrivit (şi) pentru cutremur ?

Planul de evacuare în caz de urgențe
De obicei există afișat, fiindcă ISU îl verifică...
 Dar este oare și știut și verificat cât este de operațional în cazul elevilor
cu dizabilități? Elevii mai mari și puțin incapacitați îl știu?
 Ei pot fi de ajutor!
 Potențialul de aglomerare, panică și accidente este mai mare fără
exerciții, la care specificul dizabilităților și vârstelor din școala dvs,
numărul de etaje etc trebuie atent corelat cu situatiile posibile
SITUATII IN CAZ DE CUTREMUR
 Zi / Noapte ...dacă există internat
cald)) – toamna / iarna (ploaie
ploaie,, frig, zapada
zapada,, viscol
viscol))
 Vara (cald


Cladire mica sau aglomerata
 Singur in clasă, birou sau cu personalul institutiei
 Cu multe persoane in spatiile adiacente
SITUATII DUPA CUTREMUR
 Nevatamat
 Nevatamat dar blocat in clasă, birou sau cladire
ranit si
si/sau
/sau blocat in cladire
 Afectat psihic, ranit
 Ranit langa cladiri sau in afara cladirilor
 Prins sub ruine fara a fi ranit
 Prins sub mobilier sau ranit si blocat sub ceva


Măsurile privind pregătirea personalului pentru a face
faţă unui seism:
seism:








protecţia în clădire
clădire,, prin cunoaşterea locurilor adecvate de
adăpostire în timpul seismului
seismului,, cum ar fi: tocul uşii,
uşii, o zonă
depărtată de ferestre,
ferestre, lîngă un perete structural rezistent,
rezistent, locul
de sub o grindă,
grindă, masă ori un birou sub care se poate intra uşor
uşor;;
aceasta recomandare implică o cunoaştere în prealabil a acelor
elemente rezistente
rezistente,, apelând şi la sfaturile unui specialist
atestat;;
atestat
protecţia individuală şi de grup
grup,, prin cunoaşterea regulilor de
comportare raţională în caz de cutremur sau în cazul unei
alunecări de teren
teren;;
protecţia în clădire prin cunoaşterea locului de amplasare a
comutatoarelor,, siguranţelor
comutatoarelor
siguranţelor,, robinetelor generale şi locale
pentru electricitate,
electricitate, apă şi gaze şi modul lor de manevrare
manevrare,,
astfel încât,
încât, la nevoie,
nevoie, după seism,
seism, să poată fi luate măsurile
minime de intervenţie de urgenţă (închidere/
închidere/deschidere)
deschidere) ;
necesitatea de a avea la indemână o trusă de scule adecvată
pentru deblocări,
deblocări, unelte şi scule pentru intervenţii la reţelele
gaze şi apă sau pentru deblocări uşoare
uşoare;;

Pregătirea elevilor










În funcție de gradul dizabilităților, elevii trebuie educați cu
privire la ce se poate întâmpla la cutremur și ce trebuie făcut,
utilizând materiale scrise și auditive, și exerciții.
exerciții.
Trebuie să fie obișnuiți cu ideea că dacă respectă ceea ce sunt
învățați va fi mai bine
bine..
Exercițiile de protejare sub bănci și de evacuare controlată vor
contribui la reducerea efectelor negative
În acest scop trebuie să li se dea acces la broșuri, desene,
lucru manual etc
Vom reda câteva idei adaptate după Earthquake
Preparedness Guide for People with Disabilities/AFN ©
Earthquake Country Alliance, USA


Recomandări din SUA
pentru elevii cu deficiențe auditive:




Asigurați-le din timp, în procesul didactic informații scrise și stabiliți ce
Asigurațivor simți în caz de cutremur (vibrații, mișcarea mobilierului) și cu ce
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
cutremur.
Asigurați la îndemână, în camere / dormitoare un rucsac de urgență cu
un minim de medicamente, documente, rezerve de apă și alimente
uscate, lanternă, fluier de solicitat ajutor etc. Explicați la ce se vor folosi,
dacă se va pleca / evacua o clădire.

Recomandări din SUA
pentru elevii cu deficiențe de vedere:




Asigurați-le din timp, în procesul didactic informații verbale și scrise în
AsigurațiBraille și stabiliți ce vor simți în caz de cutremur (vibrații, zgomote,
mișcarea mobilierului cu care sunt în contact.
contact.
Stabiliți cu ce semnale sonore se va da alarma la un incendiu, cine și
cum îi va asista la o posibilă evacuare, știind împreună ce trebuie și
poate fi făcut în timpul și imediat după un cutremur
cutremur..)









Luați măsuri ca să nu existe mobilier sau obiecte care să cadă
peste locurile unde stau, studiază , lucrează, mănâncă sau
dorm, și peste căile de acces, circulație, rampe cunoscute de ei
și dvs. Căderea unor astfel de obiecte poate cauza accidente și
limita sau împiedica evacuarea, dacă ar fi necesară.
Asigurați--vă din timp mijloacele de a primi informații de la ISU
Asigurați
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
sau apă și să repuneți la loc obiectele căzute după un cutremur.
Asigurați pentru elevi un rucsac de urgență cu un minim de
medicamente, documente, rezerve de apă și alimente uscate,
lanternă, fluier de solicitat ajutor etc.
Asigurați rampe corect dimensionate către căile de acces
și/sau evacuare și operarea fără dificultate a ușilor

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

Vă mulțumim!

