
          Reguli de comportare a cet��enilor în caz de dezastre 

CUM S� TE PROTEJEZI �I S� INTERVII IN CAZ DE INCENDII 
� Comporta�i-v� cu calm �i respecta�i  regulile �i m�surile indicate în asemenea situa�ie; 
� 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; 
� Striga�i victimele (copiii de regul� se ascund sub paturi, în dulapuri,etc), g�si�i-le �i salva�i-le; 
� 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 îl 
      acoper� etan�; 
� In cazul stingerii incendiului folosi�i sting�toare, ap�, nisip, p�mânt învelitori, etc; 
� Dac� arde suprafa�a 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 surselor de energie; 
� Ie�i�i din zona incendiat� în direc�ia dinspre care bate vântul; 
� Bombele incendiare de avia�ie se sting prin acoperirea cu p�mânt sau prin scufundare în butoaie (g�le�i 
     de ap�); 
� Pic�turile de napalm, c�zute pe îmbr�c�minte se sting prin acoperirea locului respectiv cu îmbr�c�minte 
      sub�ire, lut sau nisip; 

ÎN CAZ DE INCENDII SUNA�I  LA 112 

CUM S� TE PROTEJEZI �l S� INTERVII ÎN CAZ DE INUNDA�II                                       
In cazul în care sunte�i surprins la domiciliu : 
� Aduce�i în cas� unele lucruri sau pune�i-le culcate la p�mânt într-un loc sigur, (mobila de curte, unelte 
        de gr�din� sau alte obiecte care se pot muta �i care pot fi suflate de vânt sau luate de ap�) 
� Bloca�i  ferestrele astfel  încât s� nu fie sparte de vânturi puternice, de ap� de obiecte care plutesc sau 
      de aluviuni; 
� Evacua�i animalele �i bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute; 
� Încuia�i u�ile �i ferestrele dup� ce închide�i apa, gazul �i aparatele electrice; 
� Nu stoca�i saci de nisip pe partea din afara pere�ilor, mai bine permite�i apei de inunda�ie s� curg� liber 
      prin funda�ie , sau dac� sunte�i sigur c� ve�i fi inunda�i proceda�i singur la inundarea funda�iei; 
� Muta�i obiectele care se pot mi�ca în partea cea mai de sus a casei, deconecta�i aparatele electrice �i 
      împreun� cu întreaga familie p�r�si�i  locuin�a �i deplasa�i-v� spre locul de  refugiu, (etaje superioare,      
      acoperi�uri, în�l�imi sau alte locuri dominante) 
� In cazul în care sunte�i surprin�i în afara locuin�ei (pe str�zi, �coli, parcuri s�li de spectacole, autog�ri, 
      etc.) 
� Este necesar s� respecta�i   cu stricte�e comunic�rile primite �i s� v� îndrepta�i spre locurile de refugiu 
      cele mai apropiate. 
    În cazul în care se trece la evacuare : 
� Respecta�i ordinea de evacuare stabilit�: copii, b�trâni, bolnavi �i în primul rând popula�ia aflat� în 
      zonele cele mai periculoase; 
� Înainte de p�r�sirea locuin�ei întrerupe�i instala�iile de alimentare cu ap�, gaze, energie electric� �i 
      închide�i ferestrele; 
� Scoate�i animalele din gospod�rie �i dirija�i-le c�tre locurile care ofer� protec�ie; 
� La p�r�sirea locuin�ei lua�i documentele personale rezerva de alimente, ap�, trusa sanitar�, un mijloc de 
      iluminat, aparat de radio, iar pe timp friguros �i îmbr�c�minte groas�; 
� Dup� sosirea la  locul  de  refugiu,  comporta�i-v� cu  calm,ocupa�i  locurile  stabilite,  proteja�i  �i 
      supraveghea�i copiii, respecta�i m�surile stabilite. 

 

 



La   reîntoarcerea acas� respecta�i urm�toarele: 
� 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; 
� Executa�i lucr�ri de înl�turare a urm�rilor inunda�iei, degajarea malului, cur��irea locuin�ei �i mobilierului, 
     dezinfectarea înc�perilor, repararea avariilor; 
� Sprijini�i moral �i material oamenii afecta�i de inunda�ii prin g�zduire, donare de bunuri materiale, 
      alimente, medicamente; 
  RE�INE�I!     acest tip de calamitate este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire (mai pu�in 
cazul ruperii barajelor hidrotehnice, pentru localit��ile situate, imediat în aval) 

CUM S� TE PROTEJEZI �I S� INTERVII ÎN CAZ DE ÎNZ�PEZIRI 
� Informa�i-v� permanent asupra condi�iilor atmosferice folosind presa, radioul �i televizorul; 
� Fi�i preg�ti�i pentru a rezista acas� - preg�ti�i rezerva de alimente, ap� �i combustibil; 
� Asigura�i-v� mijloace diferite pentru înc�lzit �i preparat hrana; 
� Preg�ti�i mijloacele de iluminat independente de re�eaua electric�; 
� P�stra�i la îndemân� unelte pentru degajarea z�pezii; 
� Evita�i absolut orice fel de c�l�torie dac� nu este absolut necesar�; 
� Dac� totu�i este necesar s� pleca�i lua�i-v� îmbr�c�minte groas�; 
� C�l�tori�i numai ziua �i folosi�i �oselele principale; 
� Interesa�i-v� de starea drumurilor; 
� Nu fi�i cutez�tori �i temerari, opri�i, întoarce�i-v� sau cere�i ajutor; 
� Daca pleca�i cu ma�ina, echipa�i-o cu lan�uri  pentru z�pad�., lopat�, r�zuitoare, cablul de remorcare, 
      benzin� de rezerv� �i asigura�i-v� c� �tie cineva încotro pleca�i; 
� Încerca�i s� scoate�i autovehiculul de pe partea carosabil� pentru a evita blocajele �i a facilita interven�ia 
      mijloacelor de desz�pezire, 
� 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 la distan�e mari, deoarece v� pute�i r�t�ci; 
� Evita�i suprasolicitarea; 
� În localit��i nu parca�i autovehiculele pe str�zi, încerca�i s� le scoate�i de pe carosabil; 

CUM S� TE PROTEJEZI �I S� INTERVII ÎN CAZUL DESCOPERIRII 
                                              MUNI�IILOR NEEXPLODATE 
� Nu le atinge�i; 
� Nu le lovi�i sau mi�ca�i;            
� Nu le introduce�i în foc; 
� Nu încerca�i s� demonta�i focoasele sau alte elemente componente; 
� Nu l�sa�i copii s� se joace cu asemenea componente; 
� Nu ridica�i, nu transporta�i sau introduce�i muni�iile neexplodate în înc�peri, locuin�e sau gr�mezi de fier 
      vechi; 
� In zonele unde se presupune c� ar exista muni�ii neexplodate nu executa�i lucr�ri de îmbun�t��iri 

funciare, s�p�turi manuale, nu aprinde�i focul �i interzice�i circula�ia vehiculelor, oamenilor �i 
animalelor;  

� Când se execut� lucr�ri �i se depisteaz�, cu ocazia s�p�turilor, muni�ii neexplodate, se sisteaz� imediat 
lucr�rile, se îndep�rteaz� întregul personal din zona periculoas� �i  se anun�� organele de 
interven�ie; 
RE�INE�I! - neutralizarea �i distrugerea muni�iilor se execut� de c�tre subunit��ile 
pirotehnice care au preg�tirea �i dotarea cu aparatur� special� pentru  aceasta 
misiune periculoas�. 



CUM S� AC�IONEZI �I S� TE PROTEJEZI ÎN CAZ DE ACCIDENT NUCLEAR 
                                                    SAU CHIMIC 
� Comporta�i-v� cu calm �i respecta�i regulile �i m�surile indicate în asemenea situa�ii; 
� Preg�ti�i mijloacele individuale de protec�ie (m��ti contra gazelor, costume de protec�ie, alte mijloace 
      individuale) pentru a fi folosite imediat; 
� Când se anun�� pericolul contamin�rii este necesar s� luam cu noi rezerva de ap� �i alimente, mijloacele 

de protec�ie individual�, trusa de prim ajutor, actele de identitate, s� închidem apa �i gazele, s� stingem 
focurile din sob�, s� scoatem din priz� toate aparatele electrocasnice, s� stingem luminile, sa închidem 
ferestrele �i u�ile �i în cel mai scurt timp s� ne ad�postim; 

� Limita�i la maximum deplas�rile în afara locurilor de ad�postire, iar daca o face�i îmbr�ca�i mijloacele de 
protec�ie; 

� Nu consuma�i alimente, ap�, decât din surse protejate �i avizare; 
� Fi�i preg�ti�i în vederea unei eventuale evacu�ri în afara zonei contaminate; 
� Evita�i contactul cu obiectele din jur; 
� Nu intra�i în locuin�e, înc�peri de lucru,etc. cu îmbr�c�mintea contaminat�; 
� In lipsa ad�posturilor speciale, ad�posti�i-v� în locuin��, în înc�perea cea mai izolat� de exterior (culuare, 
      subsoluri, etc.) �i lua�i masuri de etan�are la u�i �i ferestre; 
� Deschide-�i radioul, televizorul, pentru a asculta comunicatele transmise despre situa�ia creat� �i m�surile 
                  care urmeaz� s� se realizeze; 
� Asigura�i protec�ia fântânilor, introduce�i animalele în grajduri, aplica�i m�surile de protec�ie la grajduri 
                  �i locuin�e, prin acoperire �i etan�are; 
� Executa�i decontaminarea personala si a îmbr�c�mintei si înc�l��mintei: 
� Solicita�i ajutorul  organelor specializate pentru interven�ie; 
� Daca nu au a�i fost afecta�i de accident, sprijini�i organele de interven�ie pentru acordarea primului 

ajutor, asigurarea pazei �i ordinii  în zon�, executarea decontamin�rii. 
                   DECONTAMINAREA- const� în îndep�rtarea substan�elor radioactive, toxice de orice natur� �i 
a agen�ilor patogeni de pe diferite suprafe�e sau materiale pe care s-au depus substan�e radioactive, chimice 
sau biologice 

 
 
CUM S� TE PROTEJEZI �I S� INTERVII  ÎN CAZ DE CUTREMUR 
 
 

Ce trebuie s� �tii �i s� faci înainte de producerea unui cutremur 
� S�-�i însu�e�ti regulile minimale pentru a-�i salva via�a în caz de cutremur; 
� S� nu depozitezi  în cl�dirile cu destina�ia de locuin�� materiale  combustibile, explozivi sau substan�e 
      toxice. 
� S� fixezi mobilierul �i alte obiecte încât acestea s� nu se r�stoarne, s� alunece sau s� se pr�bu�easc� 

în timpul cutremurului, devenind astfel surse de pericol. 
� S� ai la îndemân� un aparat de radio portabil, o lantern� cu baterii de rezerv� �i o trus� de prim ajutor. 
� S� cunoa�te�i locurile celor mai apropiate unit��i medicale, sediul poli�iei, pompierilor �i alte adrese utile. 
� S� �tii �i s� stabile�ti un loc în care se vor afla actele familiei, o list� cu adresele �i telefoanele utile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Reguli minimale pentru a-�i  salva via�a în cazul producerii unui cutremur 

� P�stra�i-v� calmul, nu intra�i în panic�. 
� Închideri sursele de foc. 
� Deschide�i u�ile �i dep�rta�i-v� de ferestre sau balcoane. 
� Ad�posti�i-v� sub o grind�, lâng� un perete de rezistent�, toc de u�a, sub birou sau o mas� solid�. 
� Nu fugi�i pe u��, nu s�ri�i pe geam, nu alerga�i pe sc�ri, nu utiliza�i liftul. 
� Daca sunte�i pe strad�, dep�rta�i-v� de cl�diri, stâlpi sau alte obiecte aflate în echilibru precar,  
     deplasa�i-v� cât mai departe de cl�diri, feri�i-v� de c�derea tencuielilor, co�urilor,  parapetelor, evita�i 
aglomera�ia, nu alerga�i. 
� Nu bloca�i str�zile, l�sa�i cale liber� pentru ma�inile salv�rii, pompierilor, echipelor de  interven�ie. 
� Când sunte�i în ma�in� (�i aceasta în mers) scoate�i ma�ina în afara  carosabilului, opri�i  imediat �i 

r�mâne�i în ma�in�. 
� Când  ma�ina este sta�ionat� lâng�  cl�dire, este bine s� p�r�si�i ma�ina imediat �i  s� v� 

îndep�rta�i de aceasta. 
� Asculta�i numai anun�urile posturilor de radio �i televiziune �i recomand�rile organelor în drept. 

Ce trebuie sa faci imediat dup� cutremur 
� nu p�r�si imediat locul în care te afli. 
� la p�r�sirea locuin�ei  lua�i actele  de  identitate, un  mijloc de iluminat, un  aparat de radio �i obiecte 

personale. 
� închide instala�ia de gaz �i electric�. 
� nu folosi foc deschis. 
� dac� s-a declan�at un incendiu încearc� s�-l stingi. 
� anun�� serviciile speciale de interven�ie. 
� acord� primul ajutor celor afecta�i. 
� calmeaz� persoanele intrate în panic� sau speriate, în special copiii. 
� îmbrac�-te corespunz�tor anotimpului. 
� dup� seism p�r�se�te cu calm cl�direa f�r� a lua lucruri inutile, verific� mai întâi scara �i drumul de 

ie�ire. 
� d� prioritate celor r�ni�i,copiilor, b�trânilor �i femeilor. 
� nu atinge conductorii   electrici sau alte instala�ii electrice. 
� combate zvonurile, �tirile false, panica �i dezordinea. 
� evit�, pe cât posibil, circula�ia pe str�zi. 
� ajut� echipele specializate de interven�ie, respectând dispozi�iile acestora. 
 

RE�INE�I! - uneori cutremurul poate fi urmat de replici care pot fi la fel de severe sau 
mai puternice decât socul ini�ial. 
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