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 Persoanele cu dizabilități se numără
printre grupurile considerate ca fiind mai
expuse riscului de a suferi efecte negative
în urma dezastrelor naturale.

 Persoanele cu dizabilități au o capacitate
redusă de pregătire, evacuare și

MOTIVATIA PREZENTARII

redusă de pregătire, evacuare și
recuperare în urma dezastrelor.

 Lipsa planificării evacuării poate duce la
lăsarea în urmă a persoanelor cu
dizabilități în timpul unei evacuări, ceea ce
duce la traume emoționale semnificative și la
pierderi potențiale de vieți.



CE SE INTAMPLA LA CUTREMUR ? CE SE INTAMPLA LA CUTREMUR ? 
 PPamantulamantul sese zguduiezguduie ((mediulmediul natural,natural,

terenulterenul,, mareamarea,, oceanuloceanul))

ELEMENTELEELEMENTELE EXPUSEEXPUSE OSCILEAZAOSCILEAZA SISI
SUNTSUNT AFECTATEAFECTATE……

 OscileazaOscileaza cladirilecladirile sisi tottot ceeaceea cece sese
gasestegaseste inin cladiricladiri ((mobilier,mobilier,
echipamenteechipamente))

 SuferaSufera oscilatiioscilatii oameniioamenii (fizic,(fizic,
fiziologic,fiziologic, psihic)psihic)fiziologic,fiziologic, psihic)psihic)

 SuntSunt avariateavariate infrastructurileinfrastructurile,, reteleleretelele
dede utilitatiutilitati,, localitatilelocalitatile –– fizicfizic sisi sociosocio--
economiceconomic
Altfel spus…

terenul oscileaza si misca fundatia- raspunsul structurii cladirii
modifica miscarea terenului in functie de rigiditatea-zveltetea lor

cladirile inalte raspund diferit fata de cele joase, se simt diferit
oscilatiile in functie de caracteristicile dinamice ale tipului de
cladire in care se afla – joasa / rigida sau inalta / flexibila

componentele nestructurale preiau miscarea si pot suferi avarii



DupaDupa unun cutremurcutremur majormajor poatepoate urmaurma
unun dezastrudezastru psihologicpsihologic……..pentrupentru totitoti!!
ReactiiReactii cognitivecognitive

ReactiiReactii psihologicepsihologice

StresStres,, anxietateanxietate depresiedepresie,, teamateama,, fobiifobii etcetc..

CeCe posibilitatiposibilitati dede controlcontrol alal efectelorefectelor avem?avem?CeCe posibilitatiposibilitati dede controlcontrol alal efectelorefectelor avem?avem?

NeNe educameducam comportamentulcomportamentul sisi adoptamadoptam oo atitudineatitudine
activaactiva incainca dindin perioadaperioada prepre--dezastrudezastru.. INVESTIMINVESTIM MAIMAI
MULTMULT ININ PREGATIRE,PREGATIRE, PREVENIRE,PREVENIRE, RASPUNSRASPUNS
ADECVAT,ADECVAT, REDUCEREREDUCERE VULNERABILITATEVULNERABILITATE SISI MAIMAI
PUTIN,PUTIN, ULTERIOR,ULTERIOR, ININ REFACEREREFACERE……..REZILIENTAREZILIENTA
SOCIALASOCIALA



SUPRAVIETUIREA IN CLADIRISUPRAVIETUIREA IN CLADIRI / / CONSTRUCTIICONSTRUCTII
RASPUNSUL SEISMICRASPUNSUL SEISMIC DEPINDE DE:DEPINDE DE:

 ComportareaComportarea structuriistructurii cladiriicladirii
 ComportareaComportarea partilorpartilor nestructuralenestructurale ale ale cladiriicladirii

–– PeretiPereti, mobilier, , mobilier, obiecteobiecte
–– EchipamenteEchipamente, , instalatiiinstalatii

 ComportareaComportarea ocupantilorocupantilor

astfelastfel incatincat RASPUNSUL SEISMIC ESTE O INTERACTIUNE 

 SUPRAVIETUIREA CLADIRII NU INSEAMNA NEAPARAT SUPRAVIETUIREA CLADIRII NU INSEAMNA NEAPARAT 
SUPRAVIETUIREA TUTUROR OCUPANTILOR !!!SUPRAVIETUIREA TUTUROR OCUPANTILOR !!!

 SUPRAVIETUIREASUPRAVIETUIREA == ATITUDINEATITUDINE PROACTIVA,PROACTIVA,
CONSTIENTACONSTIENTA



NORMATIVNORMATIV PRIVINDPRIVIND ADAPTAREAADAPTAREA
CLADIRILORCLADIRILOR CIVILECIVILE SISI SPATIULUISPATIULUI
URBANURBAN LALA NEVOILENEVOILE INDIVIDUALEINDIVIDUALE ALEALE
PERSOANELORPERSOANELOR CUCU HANDICAPHANDICAPPERSOANELORPERSOANELOR CUCU HANDICAPHANDICAP

indicativindicativ NP 051NP 051--2012, 2012, revizuirerevizuire NP 051/2000NP 051/2000



DACADACA RISCULRISCUL ESTEESTE EVIDENTEVIDENT SISI NUNU POATEPOATE FIFI REDUSREDUS
ININ TERMENTERMEN SCURT,SCURT, TREBUIETREBUIE SASA INVATAMINVATAM SASA NENE
PROTEJAMPROTEJAM

 SASA AVEMAVEM ININ MINTEMINTE NISTENISTE SCENARII,SCENARII,
SITUATII,SITUATII, FIECAREFIECARE SISI IMPREUNAIMPREUNA CUCU
FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA

 UNUN PLANPLAN DEDE PROTECTIEPROTECTIE

 UNUN PLANPLAN DEDE INTALNIREINTALNIRE ININ APROPIEREAPROPIERE DEDE
CASACASA PENTRUPENTRU CAZULCAZUL ININ CARECARE SEISMULSEISMUL
NENE--ARAR SURPRINDESURPRINDE SEPARATISEPARATI



SITUATII IN CAZ DE CUTREMURSITUATII IN CAZ DE CUTREMUR

 NoapteNoapte –– zi zi 
 Vara (Vara (caldcald) ) –– toamnatoamna / / iarnaiarna ((ploaieploaie, frig, , frig, zapadazapada, , viscolviscol))

 Singur Singur sausau cu cu familiafamilia
 Singur Singur sausau cu cu personalulpersonalul institutieiinstitutiei, , firmeifirmei, , instalatiilorinstalatiilor

tehnologicetehnologice

SITUATII DUPA CUTREMURSITUATII DUPA CUTREMUR
 NevatamatNevatamat
 NevatamatNevatamat dardar blocatblocat in in apartamentapartament sausau cladirecladire
 RanitRanit sisi blocatblocat in in cladirecladire
 RanitRanit langalanga cladiricladiri sausau in afara in afara cladirilorcladirilor
 PrinsPrins sub sub ruineruine farafara a fi a fi ranitranit
 PrinsPrins sub mobilier sub mobilier sausau ranitranit sisi blocatblocat sub sub ruineruine



VibratiileVibratiile sisi ffactorii fiziologici actorii fiziologici 

–– CutremureleCutremurele adanciadanci dede VranceaVrancea,, lala distantadistanta,, daudau
miscarimiscari dede joasajoasa frecventafrecventa,, balansatebalansate,, caca unun valval maimai
lentlent

–– CutremureleCutremurele dede suprafatasuprafata -- crustalecrustale (de(de exex.. Banat)Banat)
daudau miscarimiscari cucu frecventefrecvente inalteinalte,, caca oo trepidatietrepidatie sausau
pickhammerpickhammer

 LangaLanga zonazona epicentralaepicentrala miscarilemiscarile auau frecventefrecvente inalteinalte sisi
acceleratiiacceleratii verticaleverticale maimai puterniceputerniceacceleratiiacceleratii verticaleverticale maimai puterniceputernice

–– CladirileCladirile inalteinalte sisi flexibileflexibile raspundraspund –– amplificaamplifica
frecventelefrecventele joasejoase

–– CladirileCladirile joasejoase sisi rigiderigide raspundraspund –– amplificaamplifica
frecventelefrecventele inalteinalte

CCorpulorpul umanuman reactioneazareactioneaza lala vibratiivibratii inin functiefunctie
dede domeniuldomeniul dede frecventefrecvente,, deoarecedeoarece organeleorganele
salesale interneinterne sese caracterizeazacaracterizeaza prinprin anumiteanumite
frecventefrecvente propriiproprii dede oscilatieoscilatie



Perceptia miscariiPerceptia miscarii, c, corpul uman si oscilatiile:orpul uman si oscilatiile:

 OmulOmul percepepercepe miscareamiscarea seismicaseismica inin modmod deformat,deformat,
emotional,emotional, inin generalgeneral cucu oo duratadurata maritamarita dede catevacateva oriori..

OscilatiileOscilatiile seismiceseismice auau anumiteanumite componentecomponente
dominantedominante (frecvente(frecvente dominante)dominante) carecare suntsunt importanteimportante
pentrupentru reactiareactia umanaumana::

–– oscilatiileoscilatiile aa carorcaror frecventafrecventa dominantadominanta coincidecoincide cucu
frecventafrecventa proprieproprie aa cladiriicladirii conducconduc lala fenomenefenomene dedefrecventafrecventa proprieproprie aa cladiriicladirii conducconduc lala fenomenefenomene dede
rezonanta,rezonanta, decideci dede amplificareamplificare aa oscilatieioscilatiei acesteiaacesteia
dede 22--33 oriori;;

–– oscilatiileoscilatiile cladirii,cladirii, aleale carorcaror componentecomponente dominantedominante
suntsunt apropiateapropiate dede frecventefrecvente propriiproprii caracteristicecaracteristice
corpuluicorpului umanuman sausau aa unorunor organeorgane umane,umane,
influenteazainfluenteaza organismulorganismul pepe calecale fiziologicafiziologica sausau
psihologicapsihologica..



ReactiiReactii fiziologicefiziologice si si psihologicepsihologice la la stresstres cauzatcauzat de de impactulimpactul
seismicseismic sausau dezastredezastre, in momentul actiunii sau dupa aceea, in momentul actiunii sau dupa aceea

ReactiiReactii fiziologicefiziologice
 crestereacresterea rapidarapida sausau neregulataneregulata a a ritmuluiritmului cardiac, cardiac, palpitatiipalpitatii, , 

crestereacresterea tensiuniitensiunii
 tremuraturitremuraturi, , ametealaameteala, , dureridureri de cap, de cap, senzatiasenzatia de de obosealaoboseala

sufocaresufocare, , transpiratietranspiratie, , 
 contractiicontractii muscularemusculare, , blocajblocaj motor, vmotor, vomaoma, crampe stomacale / , crampe stomacale / 

diareediaree, , 
Factorii psihologici Factorii psihologici Factorii psihologici Factorii psihologici 

–– La seisme de gradul VII sLa seisme de gradul VII s--au inregistrat trei tipuri de au inregistrat trei tipuri de 
senzatii: senzatii: 
 senzatia ca oscilatiile nu se mai opresc senzatia ca oscilatiile nu se mai opresc 
 senzatia de surprindere;senzatia de surprindere;
 senzatia de spaima (pondere redusa).senzatia de spaima (pondere redusa).

Din punct de vedere al comportamentului se disting doua tipuri de Din punct de vedere al comportamentului se disting doua tipuri de 
reactii: reactii: 

–– reactii pasivereactii pasive
–– reactii activereactii active

ExistaExista oo dependentadependenta aa reactieireactiei sisi inin functiefunctie dede gengen,, femeilefemeile fiindfiind
maimai preocupatepreocupate dede copii,copii, dede bunurilebunurile parasiteparasite inin locuintalocuinta etcetc..



Interactiunea cu spatiul din apartament si Interactiunea cu spatiul din apartament si 
cladirecladire

 PePe masuramasura amplificariiamplificarii oscilatieioscilatiei cladiriicladirii reactiilereactiile persoaneipersoanei sisi
membrilormembrilor familieifamiliei potpot fifi influentateinfluentate dede uneleunele efecteefecte aleale acestuiacestui
fenomenfenomen fizicfizic (oscilatii(oscilatii laterale,laterale, fisurari,fisurari, cadericaderi dede mobilier,mobilier, obiecteobiecte
sisi tencuieli)tencuieli)..

 CeiCei maimai multimulti dintredintre locatarilocatari descriudescriu fantezistfantezist deformariledeformarile spatialespatiale
aleale peretilorperetilor camerelorcamerelor apartamentuluiapartamentului sausau oscilatiileoscilatiile blocurilorblocurilor
invecinateinvecinate inin raportraport cucu bloculblocul propriupropriu..

ReactiiReactii emotionaleemotionaleReactiiReactii emotionaleemotionale
IndiferentIndiferent dede experientaexperienta seismicaseismica aa locatarului,locatarului, acestaacesta sausau uniiunii membrimembri
aiai familiei,familiei, cucu psihicpsihic labil,labil, potpot reactionareactiona negativnegativ emotionalemotional (partial(partial sausau
total)total) dindin motivemotive independenteindependente dede vointavointa lor,lor, prinprin::

–– senzatiasenzatia dede teama,teama, nesigurantanesiguranta
–– panica,panica, agitatieagitatie
–– dorintadorinta dede evacuareevacuare dindin locuintalocuinta
–– depresie,depresie, plansplans,, neliniste,neliniste, iritabilitate,iritabilitate, isterieisterie etcetc..

 InIn acestacest momentmoment persoanelepersoanele cucu sangesange recerece nunu daudau curscurs
conexiunilorconexiunilor dede ideiidei catastrofalecatastrofale legatelegate dede ipotezeipoteze negativistenegativiste
privindprivind sanselesansele dede salvaresalvare



Pe baza analizei cutremurelor crustale si intermediare de
Vrancea rezultă următoarele faze ale unei miscări seismice:

Faza initială cu oscilatii având acceleratii de ordinul a=0,001
g - 0,02 g (0,05 g) cu o durata de 2-18 s;

Faza principală, cu oscilatii majore având acceleratii de
peste 0,05 g, dar mai ales cu acceleratii a = 0,1 - 0,2 g si o
durată de 10 - 50 s (pentru magnitudini M = 5,5 - 8);

CAT TIMP AVEM CA SA REACTIONAM CORECT LA CUTREMUR ?

Faza finală de amortizare treptată a oscilatiilor, până sub
limita de percepere, cu o durată de 17 - 30s.

Timp total maxim cca. 100 secunde.

Gradul de perceptie a cutremurului variaza cu timpul de
propagare a undelor seismice, in functie de caracteristicile
miscarii seismice si conditiile psihologice individuale, si
este alt tip de perceptie in situatia post-cutremur.



DACA “AVEM”, CAT TIMP DACA “AVEM”, CAT TIMP AVEM?AVEM?

 IIntervalul de indecizientervalul de indecizie ((ccacca. . 55--15 s); 15 s); 

 IIntervalulntervalul dede evacuareevacuare dindin apartamentapartament (în(în functiefunctie dede
spatiulspatiul realreal cece trebuietrebuie parcurs,parcurs, cucu vitezelevitezele posibileposibile sisi
redusredus inin functiefunctie dede formaforma sisi mobilareamobilarea apartamentuluiapartamentului,,
carecare marestemareste intervaluintervalull dede timptimp necesarnecesar pentrupentru iesireaiesirea
dindin apartamentapartament;;dindin apartamentapartament;;

 IIntervalulntervalul dede evacuareevacuare pepe casacasa scăriiscării,, luândluând înîn
considerareconsiderare vitezelevitezele posibileposibile pepe scări,scări, cucu eventualăeventuală
penalizarepenalizare inin functiefunctie dede numarulnumarul dede intoarceriintoarceri..

 CumulatCumulat -- între 70 s. si 660 sîntre 70 s. si 660 s -- de la de la etajeleetajele superioaresuperioare. . 



DURATA POSIBILA A “EVACUARII”DURATA POSIBILA A “EVACUARII”

 PPărăsirea etajelor superioare (între 4 si 9) ar implica o ărăsirea etajelor superioare (între 4 si 9) ar implica o 
durată totală mare (între 70 s. si 660 s. în functie de durată totală mare (între 70 s. si 660 s. în functie de 
partiul apartamentului si al etajuluipartiul apartamentului si al etajului).).

 DDin acest total, in acest total, timpul parcurs pe casa scării ar timpul parcurs pe casa scării ar 
reprezentareprezenta::
–– cca. 70% din totalcca. 70% din total pentru clădiri cu 5 niveluripentru clădiri cu 5 niveluri
–– ccca. 90% din totalca. 90% din total pentru cele cu 9 niveluripentru cele cu 9 niveluri..–– ccca. 90% din totalca. 90% din total pentru cele cu 9 niveluripentru cele cu 9 niveluri..

IInn multemulte cazuri,cazuri, evacuareaevacuarea dede lala etajeleetajele superioaresuperioare înîn
clădirileclădirile înalteînalte nunu esteeste recomandabilărecomandabilă sisi dede celecele maimai
multemulte oriori nicinici posibilăposibilă,, iariar principalulprincipalul pericolpericol esteeste căcă
fazafaza oscilatiiloroscilatiilor puterniceputernice îlîl poatepoate surprindesurprinde pepe
locatarlocatar înîn casacasa scării,scării, unun spatiuspatiu hazarduoshazarduos..

DeciDeci cchiar dacă ar fi posibil, este foarte periculos să hiar dacă ar fi posibil, este foarte periculos să 
fugim spre scări sau să intrăm în lift !fugim spre scări sau să intrăm în lift !



SeismeleSeismele sisi “Instinctul” de evacuare“Instinctul” de evacuare

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

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

 Datorita unei multitudini de factori, persoana nu va putea Datorita unei multitudini de factori, persoana nu va putea 
sa se evacueze in timp util dintrsa se evacueze in timp util dintr--o cladire multietajata o cladire multietajata 
sau cu multe persoanesau cu multe persoane

 DacaDaca o face, fo face, faza oscilatiilor puternice il va surprinde pe aza oscilatiilor puternice il va surprinde pe 
scari sau pe coridoare cu grupuri in miscare, unde exista scari sau pe coridoare cu grupuri in miscare, unde exista 
pericole suplimentare de accidentare, busculade etc.pericole suplimentare de accidentare, busculade etc.



REGULI SIMPLE DE PROTECTIE REGULI SIMPLE DE PROTECTIE 
PENTRU SUPRAVIETUIREPENTRU SUPRAVIETUIRE

 CCelel carecare trăiestetrăieste efectulefectul unuiunui seismseism puternicputernic nunu
trebuietrebuie săsă sese laselase coplesit,coplesit, trebuietrebuie săsă îsiîsi propunăpropună săsă
rezistereziste (numărând(numărând dede exemplu,exemplu, rar,rar, panăpană lala 100100)) sisi
maimai alesales săsă nunu intreintre înîn panicăpanică !!

 EsteEste decideci posibilposibil sisi necesarnecesar săsă nene protejprotejamam,, chiarchiar pepe
duratadurata unuiunui cutremur!cutremur!duratadurata unuiunui cutremur!cutremur!

 VranceaVrancea dada seismeseisme maimai lungi,lungi, altealte sursesurse crustalecrustale ––
seismeseisme maimai scurtescurte..

 DacăDacă nene--amam protejatprotejat timptimp dede 22 minute,minute, aamm trecuttrecut dede
principalulprincipalul pericol!pericol!

 CreierulCreierul umanuman esteeste unun puternicputernic computercomputer carecare
memoreazămemorează sisi găsestegăseste înîn situatiisituatii dede crizăcriză tottot cece văvă
esteeste necesarnecesar sprespre aa văvă asiguraasigura supravietuirea!supravietuirea!

 AcesteAceste reactiireactii suntsunt naturale,naturale, dardar potpot fifi controlatecontrolate..



REGULI GENERALE, CA SIMPLI CETĂȚENIREGULI GENERALE, CA SIMPLI CETĂȚENI
CeCe sasa facemfacem in in timpultimpul unuiunui cutremurcutremur ??

 OriundeOriunde nene--amam afla,afla, nene păstrămpăstrăm calmul,calmul, nene protejămprotejăm sisi nunu intrămintrăm înîn
panicăpanică !! OprimOprim foculfocul !!

 NeNe protejămprotejăm subsub masămasă sausau subsub unun toctoc dede usăusă oriori subsub oo grindăgrindă,,
despredespre carecare stimstim caca suntsunt rezistenterezistente !!
–– ChiarChiar dacădacă arar fifi posibil,posibil, esteeste foartefoarte periculospericulos săsă fugimfugim sprespre scăriscări

sausau săsă intrămintrăm înîn liftlift !!
 NeNe ferimferim dede obiecteleobiectele înalteînalte,, dede celecele suspendatesuspendate sisi dede ferestreferestre !!
 DacaDaca suntemsuntem afaraafara,, nnee îndepărtămîndepărtăm dede clădiriclădiri !! MergemMergem întrîntr--unun locloc

liberliber !!liberliber !!
 DacăDacă seismulseismul nene surprindesurprinde înîn autoturism,autoturism, celcel carecare conduceconduce trebuietrebuie

săsă opreascăoprească întrîntr--unun locloc deschis,deschis, evitândevitând clădirileclădirile preaprea apropiateapropiate dede
stradă,stradă, dincolodincolo dede poduri,poduri, pasajepasaje sisi liniilinii electriceelectrice aerieneaeriene.. StămStăm
înăuntruînăuntru.. NeNe ferimferim dede firelefirele dede curentcurent electricelectric sisi oriceorice altealte cabluricabluri..

 NeNe ferimferim dede cosuricosuri dede fum,fum, ziduri,ziduri, geamuri,geamuri, cornise,cornise, firefire electriceelectrice !!
 ÎnÎn vehiculevehicule rămânemrămânem înîn interior,interior, coborâmcoborâm numainumai dupădupă oprireaoprirea înîn

statiestatie !!
 PentruPentru aa nunu blocabloca liniile,liniile, telefonultelefonul sese vava utilizautiliza înîn primulprimul rândrând pentrupentru

urgenteurgente !!
 AcordămAcordăm primulprimul ajutorajutor sisi calmămcalmăm pepe ceicei înîn panicăpanică sausau speriatisperiati !!



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

SI DIN INTREAGA LUMESI DIN INTREAGA LUME

((pentrupentru persoanepersoane care pot care pot procedaproceda asaasa))

Toate recomandările de protectie sunt bazate pe
experienta si au drept scop prevenirea rănirii grave în
conditii relativ normale de comportare a unei structuri.
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Italia, L’Aquila, 2009Italia, L’Aquila, 2009

Birou obisnuit care a rezistat la caderea unui pereteBirou obisnuit care a rezistat la caderea unui perete



Va place sa Va place sa 
fugiti la fugiti la 

seism pe seism pe 
scari ?scari ?

 4 martie 19774 martie 1977

Str. Dr. Brandza, Str. Dr. Brandza,  Str. Dr. Brandza, Str. Dr. Brandza, 

 BucurestiBucuresti



Bloc ColonadeBloc Colonade
Toma CaragiuToma Caragiu
a fost gasita fost gasit
pe casa scarii...pe casa scarii...

Paharul de coniacPaharul de coniac
sau whiskysau whiskysau whiskysau whisky
a ramas in camera,a ramas in camera,
in zonain zona
ramasa neprabusita !ramasa neprabusita !



COMPORTAREA ŞI INTERVENŢIA 
IN SITUATIA DIN TIMPUL ȘI DE DUPĂ

CUTREMUR ÎN ȘCOLI ȘI ALTE INSTITUTII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIALE  / CENTRE DE 

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

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

dizabilitățile pe care le cunosc anticipat , dizabilitățile pe care le cunosc anticipat , 
conform principiilor pedagogice și psihologiceconform principiilor pedagogice și psihologice



INTR-O CLADIRE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
Ce este bine să faceti la producerea unui cutremur

1.- Îngrijiti-vă cu prioritate de siguranta elevilor! Aplicati procedurile
indicate anticipat în scris de conducerea unitătii și la care ati făcut exercitii.

2. - Îndrumați și ajutați elevii să se protejeze! Calmati elevii intrati în
panică sau speriati. Nu permiteti nimănui să fugă, să tipe sau să propună
evacuarea! Nu fugiti pe usă, nu săriti pe fereastră, nu alergati pe scări, nu
utilizati liftul, evitati aglomeratia, îmbulzeala,

3. Dacă puteti deschideti usa spre exterior, spre a preveni blocarea3. Dacă puteti deschideti usa spre exterior, spre a preveni blocarea
acesteia, în vederea evacuării după terminarea miscării seismice.

Ce este bine să faceti după producerea unui cutremur
1.-Ajutati pe cei răniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente usoare
de constructii, să se degajeze. Nu miscati rănitii grav (dacă nu sunt în pericol
imediat de a fi răniti suplimentar din alte cauze) până la acordarea unui ajutor
sanitar-medical calificat.



 2.- Dacă este posibil, închideti sursele de foc din încăpere cât puteti
mai repede iar dacă a luat foc ceva interveniti imediat după ce a
trecut socul puternic, căutati să-l stingeti prin forte proprii.

 3.-Nu utilizati telefonul decât pentru apeluri la compartimentele de
interventie din unitate, salvare, pompieri sau organismul cu
însărcinări oficiale în privinta interventiei post-dezastru, în cazuri
justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.

 4.- Verificati vizual starea cladirii în interiorul încăperii în care vă 4.- Verificati vizual starea cladirii în interiorul încăperii în care vă
aflati.

 5.- Aplicati procedura stabilită pentru evacuarea în grup din clădire
către locatiile prevăzute pe căile de acces la aceste locuri; părăsiti
cu calm clădirea, organizând, dacă este cazul, evacuarea linistită a
elevilor; aceștia vor avea îmbrăcăminte adecvată anotimpului si
încăltămintea în picioare, nu se vor lua lucruri inutile, se va verifica
mai întâi scara si drumul spre iesire spre a nu expune persoanele
la pericole;

 Elevii vor fi supravegeheați până la preluarea de către părinți.



6.- Pentru orice eventualitate, preveniti rănirea provocată de
căderea unor geamuri, tencuieli, cărămizi, etc. la iesirea din clădire
utilizând o cască de protectie sau în lipsa acesteia un scaun
(taburet) ori alt obiect protector!

7.- Dacă la iesire întâlniti usi blocate, actionati fără panică pentru
deblocare! Dacă nu reusiti, iar acestea au vitraje, procedati cu
calm la spargerea geamului si curătirea ramei si a zonei de
cioburi, utilizând un scaun, etc.cioburi, utilizând un scaun, etc.

8. Dacă se constată ca în ascensor sunt persoane blocate,
operatiunea este dificilă si nu există un alt pericol imediat
(incendiu, scurgere de gaze, inundatie, etc,), calmati persoanele si
adresati-vă la o firmă specializată, la pompieri sau Protectia Civilă,
intervenind numai cu specialisti si unelte necesare, cu grija de a
nu provoca deplasarea cabinei sau căderea în gol a cuiva.



9.-Afară, evitati clădirile grav avariate, cu exceptia unor cazuri de
ajutor sau salvare, ce trebuie întreprinse cu un minimum de măsuri
de securitate si fără riscuri inutile!

10.-Ajutati echipele de interventie pentru ajutor sau salvare!

11.-Ascultati numai anunturile posturilor de radio și televiziune
nationale si recomandările de actiune imediată ale organelor în
drept!

12.-Fiti pregătiti psihic si fizic pentru eventualitatea unor socuri
ulterioare primei miscări seismice (asa numitele replici), fără a intra
în panică! Nu dati crezare zvonurilor care apar frecvent imediat după
seisme, chiar dacă aparent sunt vehiculate de asa-zisi specialisti!

13.- La evacuare dati prioritate celor răniti sau copiilor, bătrânilor,
femeilor si ascultati întocmai recomandările salvatorilor!



 14. Personalul desemnat si personalul tehnico-administrativ
disponibil vor aplica măsurile de verificare vizuală imediată a stării
clădirii pentru a nu pune în pericol clienții înăuntru sau lângă
aceasta :

 verificati mai întâi afară si apoi cu precautii si în interior starea
spatiilor si a clădirii pentru a vedea avariile ;

 verificati preliminar starea instalatiilor electrice, gaze, apă, verificati preliminar starea instalatiilor electrice, gaze, apă,
canal. În caz de constatare de avarii, închideti alimentarea
locală sau generală si anuntati unitatea de specialitate pentru
interventie. Nu folositi foc deschis.

 pe lumină, este necesar să vă adresati autoritătilor si unui
specialist-expert autorizat în constructii cu care unitatea are o
întelegere sau un contract pentru astfel de situatii ;



InIn cazcaz dede cutremurcutremur,, dacădacă nunu suntsunt persoanepersoane
disponibiledisponibile inin unitateaunitatea școlarășcolară avândavând caca sarcinăsarcină
exclusivăexclusivă responsabilitatearesponsabilitatea dede aa sprijinisprijini eleviielevii cucu
dizabilitatidizabilitati,, înîn perioadaperioada postseismpostseism,, atunciatunci
personalulpersonalul didacticdidactic alal școliișcolii carecare nunu areare atribuțiiatribuții
didacticedidactice inin timpultimpul cutremuruluicutremurului șiși personalulpersonalul
administrativadministrativ alal școliișcolii constituieconstituie grupulgrupul dede sprijinsprijinadministrativadministrativ alal școliișcolii constituieconstituie grupulgrupul dede sprijinsprijin
pentrupentru persoanelepersoanele cucu dizabilitățidizabilități..

AstfelAstfel,, toatătoată lumealumea arar trebuitrebui săsă cunoascăcunoască
acțiunileacțiunile specificatespecificate înîn planulplanul școliișcolii dede
sprijiniresprijinire aa persoanelorpersoanelor carecare auau nevoienevoie dede
ajutorajutor..



Planul de evacuare după un 
cutremur a unei clădiri de tip școală

ar putea oferi

 informații senzoriale percepute vizual,
auditiv, tactil, olfactiv etc., pentru
localizare și menținerea orientarii în
mișcaremișcare

 oportunități de explorare și de
conștientizare a spatiului scolar, mediul
școlar devenind mai accesibil, mai
structurat și mai predictibil



În cazul elevilor cu
dizabilități multiple,
cunoștințele despre
structura spațială a unui
mediu ar putea fi dobândite
dintr-o hartă tactilă.

Experiența în timp real:
fiecare elev în mod
independent, să găsească
informații tactile (semne
specifice) care sunt vitale
de observat în caz de
urgență (cutremur), să-l
ajute să se orienteze și să
se deplaseze într-o locațiese deplaseze într-o locație
sigură.

Profesorul poate cere
elevilor să navigheze pe o
cale reala de evacuare, în
zona desenată (curs de
evacuare), și să le ceară
periodic să-și localizeze
poziția exactă pe hartă.



Stimularea vizuala

Săgeți intermitente

Indicii vizuale pentru orientare și deplasare în clădire.
Aceste săgeți indica traseul către ieșirea din școală.
Elevii au fost invatati să detecteze săgețile intermitente
și au exersat prin urmărirea lor pentru evacuarea
clădirii.



Stimularea auditivă… utilizarea „sunetului
direcțional”

Indicii sonore care îi vor ajuta pe elevi să
înțeleagă situația de urgență (alarma) și să se
orienteze în clădire și să ajungă la punctul de
adunare in siguranță.

Sunetul direcțional este un semnal audibil care
conduce oamenii într-un mod în care alarmele
convenționale nu pot, prin comunicarea locației
ieșirilor folosind zgomotul de bandă largă.
Urmărind semnalele auditive, care variază ca ton
și intensitate, elevii pot evacua rapid clădirea.



Auzul și înțelegerea spațială

Pentru copiii care au
dificultăți în detectarea
sunetelor din mediul
înconjurător, utilizarea
dispozitivelor
vibrotactile poate fi devibrotactile poate fi de
ajutor, deoarece
aceste dispozitive
transformă sunetul în
vibrație. În paralel,
elevul învață să
distingă sunetele după
durata, intensitatea și
ritmul lor.



Nevăzătorii își folosesc
simțul mirosului pentru a-
și imprima în minte hărți
olfactive care vizează
orientarea în spațiu în caz
de urgență in urma
producerii unui cutremur.
Mirosul creează amintiri

Stimulare olfactiva

Mirosul creează amintiri
puternice, care nu sunt
uitate dacă apare
repetarea cu stimulii
olfactivi specifici.

Un ghiveci cu mentă în afara unei săli de
clasă, dar de preferat dispozitive de
deodorizare cu scortisoara si portocala.



Ce Ce facemfacem dupadupa cutremurcutremur--
ca ca INSTITUTIIINSTITUTII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIALEDE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIALE

 OUG 21/2004 privind SNGSUOUG 21/2004 privind SNGSU
 Legea Protectiei CivileLegea Protectiei Civile
 GuvernGuvern -- ComitetComitet National National pentrupentru SituatiiSituatii de de UrgentaUrgenta, ,  GuvernGuvern -- ComitetComitet National National pentrupentru SituatiiSituatii de de UrgentaUrgenta, , 

CentruCentru Operational, IOperational, IGSU GSU –– Pompieri Pompieri -- Protectie CivilaProtectie Civila
 InspectoratulInspectoratul de Stat in de Stat in ConstructiiConstructii
 ComitetComitet Ministerial la MTCT Ministerial la MTCT 
 OG 20/1994 OG 20/1994 –– reducerea riscului seismic reducerea riscului seismic –– consolidariconsolidari
 LegeaLegea 10/1995 10/1995 calitateacalitatea in in constructiiconstructii
 RRegulamente, planuri egulamente, planuri de urbanismde urbanism
 CoduriCoduri –– normative de normative de constructiiconstructii



Experienta cutremurelor precedente a dovedit că este
util să aveti cunostinte necesare supravietuirii până la
interventia 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,niste dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o cameră,
incintă (ascensor etc.) blocată, prin întepenirea usilor
sau din alte cauze.



SCENARII DE CUTREMUR SCENARII DE CUTREMUR 
IN AFARA CLADIRILORIN AFARA CLADIRILOR

 DacaDaca suntemsuntem afaraafara, n, ne îndepărtăm de clădirie îndepărtăm de clădiri !! Mergem întrMergem într--un un 
loc liberloc liber !!

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

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

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

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

 Acordăm primul ajutorAcordăm primul ajutor şi calmăm pe cei în panică sau speriaţişi calmăm pe cei în panică sau speriaţi !!



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

tronsoane a omorat tronsoane a omorat doua persoane doua persoane 



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

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

produs la o lună după impactul Covid-19
 O persoană a murit, 27 au fost rănite, s-au produs avarii la 250 

clădiri iar 59 de persoane au avut nevoie de adăpost temporar. 
Până la seism, în Zagreb erau 87 de cazuri de Covid-19 şi 206 în 
toată ţara; după 2 săptămâni au fost încă 337 cazuri în Zagreb 

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

clădirilor!
 Avarii la 63 unităţi educative şi 7 spitale

 La ce aspecte să ne gândim ?
 Autorităţile publice trebuie să intre în contact cu populaţia, care 

solicită asistenţă
 Dacă seismul survine în timp ce există restricţii, dacă avem 

personal în izolare, cum acordăm asistenţa ?
 Cum protejăm inspectorii de teren ?
 Cum asigurăm cazarea şi relocarea celor cu case avariate ?
 Sistemul medical va fi aglomerat suplimentar



Aşadar...

Să ne protejăm de Sars-Cov-2...

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



ACȚIUNI 2021ACȚIUNI 2021--20502050

 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 
NAȚIONALE DE REDUCERE A NAȚIONALE DE REDUCERE A NAȚIONALE DE REDUCERE A NAȚIONALE DE REDUCERE A 
RISCULUI SEISMIC RISCULUI SEISMIC -- SNRRSSNRRS



DIRECTII DE ACTIUNE SPECIFICE

Cercetare

CE PROCENT REPREZINTA PERSOANELE CU
DIZABILITATI IMPLICATE IN ACTIUNILE DE
PREZENTARE DEZASTRE (imbunatatire)

Ghiduri dedicate persoanelor cu dizabilitati

SPECIFICE NATURII SI GRADULUI DE DIZABILITATESPECIFICE NATURII SI GRADULUI DE DIZABILITATE

Diseminarea informaţiei şi cunoștințelor

PRELEGERI, SEMINARII, BROSURI ETC.

Educație/instruire

EXERCIȚII PENTRU INTELEGEREA EFECTELOR
CUTREMURELOR SI ADOPTAREA UNOR
COMPORTAMENTE CORESPUNZATOARE



Vă mulțumim !


