
Dac� �tim s� ne protej�m, data viitoare nu ne va mai fi deloc team� ! 
 

Comportamente �i atitudini în situa�ii limit� 
Scurt istoric 
 
Experien�a r�zboaielor, îndeosebi a primului r�zboi mondial, dovedise c� ap�rarea activ� (armata) 

nu poate asigura protec�ia popula�iei civile �i func�ionarea administra�iei. De aceea, la 28 februarie 1928 
se aprob� prin decret regal, „Regulamentul de func�ionare a Ap�r�rii Pasive contra atacurilor aeriene”. 
Acest moment este considerat �i data de na�tere a ap�r�rii/protec�iei civile.  

Protec�ia omului �i a valorilor sale materiale, îndeosebi împotriva bombardamentelor avia�iei, a 
determinat înfiin�area, în timpul celui de al doilea r�zboi mondial a unor unit��i speciale de ap�rare 
pasiv�. Unit��ile de interven�ie erau destinate pentru a ac�iona cu rapiditate, în zonele bombardate de 
adversari, având ca misiuni, între altele: înl�turarea bombelor neexplodate �i dezamorsarea acestora; 
stingerea sau limitarea marilor incendii; ridicarea sau înl�turarea marilor d�râm�turi din întreprinderi; 
repararea imobilelor avariate de incendii �i bombardamente; ridicarea de tabere pentru evacua�i �i 
sinistra�i sau pentru ad�postirea diferitelor materiale. Cutremurul din 4 martie 1977 pune la grea încercare 
armata �i în cadrul acesteia, ap�rarea local� antiaerian�. Protec�ia civil� a contribuit la salvarea de vie�i 
omene�ti, înl�turarea avariilor tehnologice �i a distrugerilor. Este bine s� ne amintim c� atunci au fost 
înregistra�i 1570 mor�i, 113000 r�ni�i, 32900 locuin�e pr�bu�ite sau grav avariate, iar 35000 familii au 
r�mas f�r� ad�post. Valoarea pagubelor provocate de seismul din 4 martie  1977 s-a ridicat la peste dou� 
miliarde dolari (la pre�urile din acel an). Un an mai târziu, ap�rarea local� antiaerian� î�i schimb� 
denumirea în ap�rare civil�, atribu�iile acesteia fiind mult diversificate. Ap�r�rii civile i se stabilesc 
atribu�ii în domeniul activit��ii de prevenire, limitare �i înl�turare a urm�rilor calamit��ilor naturale �i 
catastrofelor industriale. Din 1995 denumirea de „ap�rare civil�” se schimb� în „protec�ie civil�”, tocmai 
pentru c� ea realizeaz� o protec�ie a popula�iei, bunurilor materiale, etc. 

România nu este ocolit� de dezastre. Pe teritoriul ��rii noastre exist� zone de risc nuclear, baraje 
hidrotehnice. Mai mult, am putea spune c� românii au cunoscut de-a lungul timpului toate categoriile de 
dezastre. Marile aglomer�ri urbane pot fi afectate de seisme, de inunda�ii, de accidente tehnologice, 
incendii, alunec�ri de teren, înz�peziri, catastrofe rutiere �i feroviare �i altele.  

 
Analiza unor dezastre naturale sau tehnologice permite desprinderea unor concluzii �i înv���minte 

rezultate din comportarea popula�iei în astfel de situa�ii este cunoscut c� panica scade capacitatea de 
ac�iune a individului. Astfel, datorit� panicii ce se creeaz� în timpul cutremurelor, inunda�iilor sau 
accidentelor de orice fel, se ac�ioneaz� haotic, producându-se busculade, accidente colective sau 
individuale.  

Reac�iile psihice provocate de dezastre pot fi de diferite forme �i intensit��i. FRICA este o reac�ie 
trec�toare, normal� în fa�a unui pericol iminent. SPAIMA este o fric� intens�, care se poate prelungi chiar 
�i dup� trecerea pericolului iminent. PANICA este un fenomen de mas�, care apare brusc în prezen�a unui 
pericol. Din categoria factorilor stresan�i care produc reac�ii psihice negative, în special panica, fac parte: 
cutremurele, exploziile, accidentele de mari propor�ii, în general dezastre care se produc brusc. 

 
Calamit��ile naturale �i catastrofele de mari propor�ii sunt fenomene ale naturii sau accidente 

(defec�iuni) de ordin tehnic care se declan�eaz� brusc, uneori f�r� avertisment, cu urm�ri grave asupra 
oamenilor, animalelor �i bunurilor materiale. Din categoria calamit��ilor naturale fac parte: cutremurele 
de p�mânt, alunec�rile de teren, inunda�iile, înz�pezirile, avalan�ele, erup�iile vulcanice, uraganele, 
seceta. Catastrofele sunt evenimente tragice, de mari propor�ii, provocate îndeosebi de anumite 
defec�iuni sau accidente tehnice: 

- avarii sau distrugeri ale barajelor hidrotehnice, reactoarelor nucleare,  depozitelor �i instala�iilor 
cu substan�e toxice nocive sau explozive. 

- avarii puternice la re�elele de termoficare, de alimentare cu ap�, gaze sau energie electric�; 
- incendii de mari propor�ii la p�duri, locuin�e, depozite; 
- accidente majore de circula�ie (feroviare, rutiere, navale, aeriene); 
- epidemii sau epizootii; 
- distrugeri sau pr�bu�iri de cl�diri mari, poduri, diguri; 
În cazul producerii unor calamit��i naturale sau catastrofe, pentru a ne proteja pe noi sau pe cei din 

jur, trebuie respectate o serie de reguli: 
P�stra�i-v� calmul; deschide�i aparatele radio, televizoarele �i asculta�i informa�iile generale emise 

pe aceste sta�ii, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autorit��ile în drept; folosi�i telefonul 



numai pentru a anun�a autorit��ilor locale evenimente importante cum ar fi incendii, inunda�ii, alunec�ri 
de teren, accidente majore pe �osea sau calea ferat�, înz�peziri; s� ave�i la îndemân�, în cas�, un stoc de 
provizii care v� vor ajuta s� trece�i f�r� greut��i peste perioada de pericol. 

 
În caz de cutremur: când scoar�a p�mântului se deplaseaz� brusc undeva în adâncuri, sim�im o 

zguduire denumit� cutremur de p�mânt sau seism. Cele mai puternice cutremure din România se produc 
în zona Vrancea, lâng� mun�ii Carpa�i, dar mi�carea seismic� ajunge la sute de kilometri dep�rtare. Este 
folositor s� �tim s� ne protej�m în timpul cutremurului ca s� nu fim lovi�i sau r�ni�i de diferite obiecte 
care cad. La începutul seismului sim�im o vibra�ie �i un zgomot surd, ca �i când ar trece un camion foarte 
greu pe strad�. Podeaua se mi�c� sub noi �i este posibil s� se legene deja �i lampa din tavan. Este greu s� 
stai în picioare sau s� mergi dar nici pe scaun nu este u�or s� te men�ii. În caz de cutremur trebuie s� fim 
calmi, de�i poate vom sim�i o anumit� senza�ie de r�u în zona stomacului, emo�ie �i chiar fric�. 

Ca s� ne protej�m este bine s� intr�m imediat sub banca din clas�, sub o mas� sau un birou, 
departe de ferestre care se pot sparge. Vom sta ghemui�i pe genunchi �i coate, ridicând bra�ele pe lâng� 
urechi ca s� ne protej�m capul cu palmele. Dac� banca sau biroul se mi�c� ne vom �ine cu o mân� de 
picioarele acestuia. Domnul (doamna) profesor sau p�rin�ii se pot proteja sub tocul gros al unei u�i ori sub 
o grind� solid�. Cutremurele nu dureaz� decât 1-2 minute în cazul celor puternice, de�i nou� ni se pare o 
ve�nicie. În acest interval se întâmpl� ca diferite mobile zvelte �i obiecte, cum ar fi rafturile, dulapurile, 
vitrinele, televizorul, acvariul sau vazele cu flori s� se dezechilibreze �i chiar s� cad� pe podea lâng� noi. 
Zgomotele seismului, plânsetul unui copil, l�tratul unui câine, se întretaie în auzul nostru. Un co� de fum 
din c�r�mid� se sfarm�, se rostogole�te �i cade cu zgomot de pe acoperi�ul casei vecine tocmai pe aleea 
de intrare… Ce bine este s� te po�i proteja singur ! Deodat� zgomotul �i mi�carea înceteaz�. Este o lini�te 
ciudat�. Cutremurul s-a terminat, dar nu este bine s� ne gr�bim s� ie�im afar� din clas� sau apartament. 
Vom verifica dac� nu cumva ne a�teapt� alte pericole în urma cutremurului puternic, care avariaz� unele 
zid�rii, tencuieli, co�uri de fum, geamuri. De abia când p�rin�ii sau domnul (doamna) profesor au 
controlat drumul, putem merge încet �i f�r� s� aglomer�m scara c�tre ie�ire. Vom fi bine îmbr�ca�i �i 
înc�l�a�i ca s� ne ferim de cioburi. Afar� vom merge într-un loc deschis cum ar fi, de exemplu, parcul 
al�turat sau terenul de sport, mai departe de cl�diri sau alte ziduri. 

În timpul cutremurului, nu fugi�i pe u��, nu s�ri�i pe fereastr�, nu alerga�i pe sc�ri, nu utiliza�i 
liftul, evita�i aglomera�ia; nu alerga�i în strad� sau pe strad�; dac� seismul v� surprinde în autoturism, 
acesta trebuie oprit cât mai repede într-un loc deschis, evitând cl�dirile prea apropiate de strad� �i nu pe 
lâng� linii electrice; evita�i firele de curent electric c�zute; dac� sunte�i într-un mijloc de transport în 
comun sau în tren, sta�i pe locul vostru pân� se termin� mi�carea – conduc�torul trebuie s� opreasc� �i s� 
deschid� u�ile, dar nu este indicat s� v� îmbulzi�i la coborâre sau s� sparge�i ferestrele; în metrou p�stra�i-
v� calmul �i asculta�i recomand�rile personalului trenului, dac� acesta s-a oprit între sta�ii în tunel, f�r� a 
p�r�si vagoanele; dac� v� afla�i într-ul loc public cu aglomer�ri de persoane (teatru, cinematograf, 
biseric�, stadion, sal� de �edin�e) nu alerga�i c�tre ie�ire, îmbulzeala produce mai multe victime decât 
cutremurul – sta�i calm. 

Ce trebuie s� face�i dup� un cutremur puternic: acorda�i, dac� pute�i, primul ajutor celor afecta�i 
de seism; calma�i persoanele speriate �i copii; ajuta�i-ii pe cei r�ni�i sau prin�i sub mobilier sau elemente 
de construc�ii c�zute s� se degajeze; nu utiliza�i telefonul decât pentru apeluri de salvare, pompieri, pentru 
a nu bloca circuitele necesare altor ac�iuni; asculta�i numai anun�urile posturilor de radio-televiziune �i 
recomand�rile de ac�iune imediat�; p�r�si�i calm locuin�a dup� seism, f�r� a lua cu voi lucruri inutile – 
verifica�i mai întâi scara �i drumul spre ie�ire; nu trebuie s� da�i crezare zvonurilor privind eventualele 
replici seismice �i urm�rile lor, asculta�i doar posturile de radio �i televiziune. 

 
În caz de înz�peziri: informa�i-v� permanent asupra condi�iilor atmosferice folosind radioul �i 

televizorul; fi�i preg�tit pentru a rezista acas� – preg�ti�i-v� rezerva de alimente, ap� �i combustibil 
asigura�i-v� mijloace diferite pentru înc�lzit �i preparat hrana; preg�ti�i mijloace de iluminat independente 
de re�eaua electric� (ex. lanterne); p�stra�i la îndemân� unelte pentru degajarea z�pezii; evita�i absolut 
orice fel de c�l�torie dac� nu este necesar�; dac� totu�i este necesar s� pleca�i lua�i-v� îmbr�c�minte 
gras�, c�ciul�, m�nu�i; c�l�tori�i numai ziua �i folosi�i �oselele principale; nu fi�i cutez�tori �i temerari; 
opri�i, întoarce�i-v� sau cere�i ajutor; dac� pleca�i cu ma�ina, aceasta s� fie asigurat� cu lan�uri pentru 
z�pad�, lopat�, cablu de remorcare, benzin� de rezerv� �i asigura�i-v� c� �tie cineva încotro pleca�i; dac� 
mijlocul de transport se stric�, nu intra�i în panic� �i p�stra�i-v� calmul, da�i semnale de alarm�, aprinde�i 
luminile, ridica�i capota ma�inii �i a�tepta�i ajutorul; nu p�r�si�i mijlocul de transport pentru a cere ajutor, 
deoarece v� pute�i r�t�ci; 

 



În caz de accident chimic sau nuclear: închide�i apa �i gazele, stinge�i focurile din sobe; scoate�i 
aparatele electrice din priz�; lua�i actele de identitate �i mijloacele individuale de protec�ie �i ocupa�i locul 
de ad�postire stabilit; închide�i u�ile �i ferestrele �i pune�i în func�iune radioul sau televizorul; preg�ti�i 
mijloacele individuale de protec�ie pentru a fi folosite imediat; limita�i la maximum deplas�rile în afara 
locurilor de ad�postire, iar dac� o face�i îmbr�ca�i mijloacele de protec�ie; nu consuma�i alimente, ap�, 
decât din surse protejate �i avizate; fi�i preg�ti�i în vederea unei eventuale evacu�ri în afara zonei 
contaminate; p�r�sirea locului de ad�postire se face numai la încetarea alarmei sau la indica�ia organelor 
de protec�ie civil�; evita�i contactul cu obiectele din jur; nu intra�i în locuin�e sau înc�peri de lucru cu 
îmbr�c�minte contaminat�; dac� nu a�i fost afecta�i de accident ajuta�i la acordarea primului ajutor; 

 
În caz de incendiu: dac� pentru salvarea oamenilor, trebuie s� trece�i prin înc�peri incendiate, 

pune�i pe cap o p�tur� umed�; deschide�i cu pruden�� u�ile, deoarece afluxul rapid de aer, provoac� 
cre�terea rapid� a fl�c�rilor; prin înc�perile cu fum dens deplasa�i-v� târâ� sau apleca�i; dac� vi se aprinde 
îmbr�c�mintea nu fugi�i: culca�i-v� pe p�mânt �i rostogoli�i-v�; asupra oamenilor c�rora li s-a aprins 
îmbr�c�mintea, arunca�i un palton, o p�tur� sau ceva care îi acoper� etan�; în cazul stingerii incendiilor 
folosi�i sting�toare, ap�, nisip, p�mânt, învelitori; dac� arde o suprafa�� vertical�, apa se arunc� de sus în 
jos; lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, p�mânt, cuverturi grele; instala�iile electrice se 
sting numai dup� întreruperea prealabil� a sursei de energie; ie�i�i din zona incendiar� în direc�ia dinspre 
care bate vântul; aplica�i peste pe p�r�ile afectate pansament uscat �i curat �i prezenta�i-v� la punctele 
medicale;  

 
În cazul descoperirii muni�iilor neexplodate: sub denumirea general� de muni�ii sunt incluse 

urm�toarele: cartu�e, proiectile, grenade, bombe sau orice elemente înc�rcate cu substan�e explozive. La 
întâlnirea unei astfel de muni�ii respecta�i urm�toarele reguli: nu le atinge�i; nu le lovi�i sau mi�ca�i, nu le 
introduce�i în foc (simpla mi�care a muni�iei din pozi�ia în care se g�se�te poate declan�a explozia); nu 
încerca�i s� demonta�i focoasele sau alte elemente componente; nu v� juca�i cu ele; nu ridica�i, nu 
transporta�i, nu introduce�i muni�iile neexplodate în înc�peri, locuin�a; nu le depozita�i la gr�mezile de fier 
vechi; când lua�i la cuno�tin�� despre existen�a lor anun�a�i imediat la telefonul unic pentru situatii de 
urgenta 112. 

 
În caz de inunda�ii:  dac� ave�i timp lua�i urm�toarele m�suri: încuia�i u�ile casei �i ferestrele 

dup� ce închide�i apa, gazul �i instala�iile electrice; bloca�i ferestrele astfel încât ele s� nu fie sparte de 
vânturi puternice, de ap�, de obiecte care plutesc; dac� inunda�ia este iminent� deplasa�i-v� cu întreaga 
familie spre locul de refugiu dinainte stabilit (etajele superioare, acoperi�uri, sau alte locuri dominante;  la 
p�r�sirea locuin�ei lua�i documentele personale, o rezerv� de alimente, ap�, trusa sanitar�, un mijloc de 
iluminat, un radio, iar pe timp friguros �i îmbr�c�minte mai groas�. La reîntoarcea acas�: nu intra�i în 
locuin�� în cazul în care aceasta a fost avariat� sau a devenit insalubr�; nu atinge�i firele electrice; nu 
consuma�i apa direct de la surs�, ci numai dup� ce a fost fiart�; consuma�i alimente numai dup� ce au fost 
cur��ate , fierte �i dup� caz, controlate de organele sanitare; nu folosi�i instala�iile de alimentare cu ap�, 
gaze, electricitate, decât dup� aprobarea organelor de specialitate, acorda�i ajutor victimelor surprinse de 
inunda�ii; sprijini�i moral �i material oamenii afecta�i de inunda�ii prin g�zduire, donare de bunuri 
materiale, aliment, medicamente. 


