
 

Începând cu anul 2011, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă s-a raliat 

iniţiativei derulată la nivel european, astfel încât, în fiecare zi de marţi 13, la nivel 

național se organizează Ziua Informării Preventive. 

În acest context, special pentru data de 13 noiembrie 2018, dorim sa va 

imbunatatim cunostiintele despre modul de apelare 112, cunoaşterea şi exersarea 

modului de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă:  cutremur, incendii 

si inundaţii.  

 

Înfiinţarea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 este în 

beneficiul publicului asigurând accesul rapid, fiabil şi convenabil la Serviciile 

Specializate de Urgență. Beneficiul cel mai important constă în reducerea timpului de 

răspuns şi reacţie a Serviciilor Specializate de Urgență. Scopul principal al Sistemului 

Naţional Unic pentru Apelurile de urgenţă 112 este de a asigura asistenţa rapidă şi 

imediată în situaţii în care „există un risc asupra vieţii, sunt ameninţate sănătatea 

individului sau a populaţiei, proprietatea privată până la cea publică, mediul, ordinea 

publică, dar nu neapărat trebuie să ne limităm la aceste situaţii”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI 
SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 
CUTREMUR 
_______________________________________________________ 
REGULI DE COMPORTARE RATIONALA, INDIVIDUALE SI DE GRUP: LOC 

DE MUNCA, FAMILIE, PE STRADA, IN TIMPUL PRODUCERII SEISMULUI 

 Pastrati-va calmul, nu intrati in panica, linistiti-i si pe ceilalti, protejati copiii, 

batranii si femeile. Nu va speriati de zgomotele din jur. 

 Preveniti tendintele de a parasi camera sau locuinta, deoarece faza seismica 

initiala are o durata redusa, astfel incat tocmai faza puternica a miscarii seismice 

va poate surprinde pe scari, holuri, paliere, in aglomeratie si panica, conducand 

la accidente grave, nedorite. 

Atentie! Scarile sunt elemente de constructii foarte sensibile la deplasarile 

diferentiate ale etajelor si, chiar daca ar rezista, deplasarea persoanelor pe scari 

sub efectul oscilatiei seismice este extrem de periculoasa. Chiar daca iesirea de la 

etajele inferioare sau dintr-o locuinta parter ar fi in principiu posibila si fezabila 

in scurt timp, in special pentru persoane tinere, afara sunt multe alte riscuri: 

calcane si cosuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc. 

 Ramaneti in incapere sau locuinta, departe de ferestre care se pot sparge si va pot 

accidenta, protejati-va sub o grinda, toc de usa solid, sub un birou sau masa care 

sunt suficient de rezistente spre a va feri de caderea unor obiecte, mobile 

suprapuse, lampi, tencuieli ornamentale etc. In lipsa unor astfel de posibilitati va 

puteti proteja stand la podea langa un perete solid, pe genunchi si coate, cu fata 

in jos iar cu palmele impreunate va veti proteja capul, ceafa, iar cu antebratele pe 

lateral capul. Aceasta recomandare implica o cunoastere prealabila a acelor 

elemente de constructie rezistente, prin consultarea unui specialist atestat. 

 Daca este posibil, inchideti sursele de foc cat puteti mai repede iar daca a luat foc 

ceva interveniti imediat dupa ce a trecut socul puternic. 

 Nu fugiti pe usa, nu sariti pe fereastra, nu alergati pe scari, nu utilizati liftul, 

evitati aglomeratia, imbulzeala, iar daca este posibil deschideti usa locuintei spre 

exterior, spre a preveni blocarea acesteia, in vederea evacuarii dupa terminarea 

miscarii seismice. 

 Nu alergati in strada. 



 Daca va aflati in afara unei cladiri, deplasati-va cat mai departe de cladire, feriti-

va de tencuieli, caramizi, cosuri, parapete, cornise, geamuri, ornamente care de 

obicei se pot prabusi in strada. Nu fugiti pe strada, deplasati-va calm spre un loc 

deschis si sigur. 

 Acordati prim ajutor persoanelor ranite. 

 In cazul in care sunteti surprinsi de caderea unor tencuieli sau obiecte de 

mobilier rasturnate, cautati sa va protejati capul si membrele sau sa va asigurati 

supravietuirea; ulterior veti cauta sa alarmati prin diferite metode vecinii cat si 

echipele de salvare-interventie de prezenta dvs. 

 
ALUNECARI DE TEREN 

 

Alunecarile de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu dupa 

precipitatii intense, in zone predispuse la aceste fenomene si au evolutie progresiva, 

astfel incat desfasurarea lor se realizeaza intr-un anumit interval de timp suficient 

pentru realizarea unor masuri de protectie. Atunci cand inceperea alunecarii de teren 

poate fi semnalata, autoritatile publice locale impreuna cu Comitetul local informeaza 

institutiile si populatia din zona respectiva asupra pericolului creat si actiunilor de 

alarmare cand alunecarea de pamant este iminenta, o data cu urmarirea evolutiei 

fenomenelor in zona. 

Informarea si alarmarea asupra alunecarii de teren se realizeaza de catre autoritatile 

publice locale si de comitetul local si judetean cu mijloacele specifice acestor tipuri de 

actiuni. La receptionarea informarii sau a unor semnale despre inceperea alunecarii 

terenului, in zona care ar putea fi afectata se vor lua urmatoarele masuri: 

 Pregatirea evacuarii persoanelor, institutiilor si bunurilor potrivit planurilor de evacuare 

pregatite anticipat. 

 Deconectarea, de catre reprezentatii autorizati – in caz de necesitate – a cladirilor de la 

sistemul de alimentare cu energie electrica, gaze, apa, incalzire, canalizare etc. pentru a 

limita eventualele efecte negative. 

 Sprijinirea formatiilor de interventie ale comitetului local sau judetean in actiunile de 

oprire, diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de protejare a 

persoanelor si constructiilor, pentru micsorarea efectelor distructive ale alunecarii de 

teren. 



 Desfasurarea actiunilor sub conducerea comitetului local sau judetean; vor fi luate in 

considerare numai sursele oficiale locale si recomandarile organelor in drept, evitandu-

se informatiile bazate pe zvonuri. 

La receptionarea semnalului de alarmare in cazul alunecarilor de teren, care inseamna 

ca pericolul alunecarii de teren nu poate fi evitat, se vor lua urmatoarele masuri: 

 Evacuarea persoanelor si bunurilor materiale in locurile desemnate in planurile de 

evacuare, fara a lua lucruri inutile si pastrand calmul. 

 Respectarea regulilor de convietuire in locurile sigure in care Comitetul judetean/local, 

impreuna cu autoritatile locale cat si Societatea de Cruce Rosie vor lua masurile 

necesare adapostirii si desfasurarii vietii. 

Dupa stabilizarea alunecarii de teren, organele abilitate vor face o analiza a avariilor si 

distrugerilor provocate la constructii si bunuri. In functie de avarii se vor lua masuri de 

incepere a lucrarilor de reparatii si consolidari iar in cazurile de distrugeri se vor lua 

masuri de construire de noi cladiri pe alte amplasamente, autorizate. Dupa caz se vor 

face demersurile necesare pentru obtinerea despagubirilor prin sistemul de asigurari 

pentru pagubele produse de catre alunecarile de teren. 

 
INUNDATII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE (FURTUNA, 
CANICULA) 

 

Semnalul de alarma 

 Alarma la Dezastre – 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 10 secunde 

intre ele. 

Ce faci daca inundatia te surprinde acasa ? 

Adu in casa sau pune culcate la pamant intr-un loc sigur mobila, uneltele de gradina sau 

alte obiecte care pot fi suflate de vant sau luate de apa. Blocheaza ferestrele astfel incat 

ele sa nu fie sparte de vanturi puternice, apa, obiecte care plutesc sau aluviuni. 

Evacueaza animalele si bunurile de valoare in locuri de refugiu cunoscute. Incuie usile 

casei si ferestrele dupa ce inchizi apa, gazul si instalatiile electrice. 

Ce activitati se desfasoara daca se ordona evacuarea ? 

Respecta ordinea de evacuare stabilita: copii, batrani, bolnavi si in primul rand din 

zonele cele mai periclitate. Inainte de parasirea locuintei intrerupe alimentarea cu apa, 

gaze, energie electrica si inchide ferestrele. Scoate animalele din gospodarie si dirijeaza-

le catre locurile care ofera protectie. Ia cu tine documentele personale, alimente, haine, 

paturi, apa, medicamente, un mijloc de iluminat, un radio. Dupa sosirea la locul de 



refugiu, comporta-te cu calm, ocupa locurile stabilite, supravegheaza copiii, respecta 

masurile stabilite. 

Ce faci la reintoarcerea acasa ? 

Nu intra in locuinta in cazul in care aceasta a fost avariata sau a devenit insalubra.Nu 

atinge firele electrice. Nu consuma decat apa fiarta. Consuma alimente numai dupa ce 

au fost curatate, fierte si dupa caz, controlate de organele sanitare. Nu folosi instalatiile 

de apa, gaze, electricitate decat cu aprobare. Acorda ajutor victimelor inundatiilor. 

Executa lucrari de inlaturare a urmarilor inundatiei, curatirea locuintei si mobilierului, 

dezinfectarea incaperilor, repararea avariilor. 

Ce faci daca ai fost prevenit despre furtuna ? 

Deconecteaza energie electrica.Aduna membrii familiei acasa.Inchide bine usile, 

geamurile, orificiile pentru ventilare. Geamurile mari pot fi protejate cu scanduri. De pe 

acoperis, balcoane, logii, ia obiectele ce pot fi luate de vant. Uneltele din gospodarie 

trebuie duse in incaperi. Stinge focul in sobe.Tine in ordine beciurile, subsolurile pentru 

a fi folosite in caz de necesitate. Cand furtuna a inceput, stai in cladire, atent sa nu te 

ranesti cu cioburi de sticla. Nu se recomanda iesitul in strada imediat dupa ce a incetat 

vantul, deoarece o rafala se poate repeta. 

Ce faci daca furtuna te ia prin surprindere ? 

Daca vijelia te-a gasit in loc deschis, nu fugi, mai bine e sa te adapostesti intr-un sant, 

groapa, orice adancitura, lipit de pamant, cu mainile acoperind capul. Nu ceda in fata 

panicii, actioneaza constient, retine pe altii de la fapte disperate.Furtuna poate fi insotita 

de fulgere, ploaie, grindina. Nu te apropia de obiectele metalice, de stalpii de tensiune, 

de paratrasnete. Pe loc deschis, daca stai culcat, fulgerul poate trece peste picioare si vei 

ramane in viata.Pozitia in picioare e cu mult mai periculoasa. Stai departe de copacii 

izolati, dar nici nu te departa mult de ei. Fulgerul nu loveste des, nu nimereste repetat in 

acelasi loc si de obicei atinge obiectul cel mai inalt sau cel mai masiv. 

 

ACCIDENT RUTIER CU SUBSTANTE PERICULOASE 

 

1. Se anunta telefonic la numarul 112 – pompierii, politia, salvarea despre accidentul 

petrecut, comunicandu-se: 

 timpul si locul producerii accidentului; 

 tipul mijlocului de transport; 

 situatia accidentului (fisura in rezervor, rasturnare, imprastiere substante, incendiu, nor 

toxic, etc.); 



 persoane si bunuri aflate in pericol; 

 numele si prenumele, precum si modalitatea de contact a persoanei care a oferit 

informatiile de mai sus. 

2. Daca exista victime in urma accidentului, acestea se vor scoate din zona de pericol si li 

se va acorda primul ajutor. Atentie: Se acorda primul ajutor numai daca 

cunoasteti procedurile! 

3. In cazul in care se observa raspandirea substantelor din mijlocul de transport (rezervor, 

cisterna, butoaie, saci, etc.) nu se va folosi sub nici o forma flacara deschisa (brichete, 

fumat, scantei, flacara). 

4. In cazul in care se observa aparitia unei flacari deschise se va incerca stingerea de 

urgenta a acesteia cu mijlocul de stins incendii din dotarea autovehiculelor. 

5. Daca nu s-a putut opri incendiul in faza incipienta, parasiti de urgenta zona pe o raza de 

100 m si asteptati sosirea pompierilor. 

6. Nu va apropiati de locul accidentului doar din curiozitate! puteti sa 

deveniti usor victima si in plus incurcati actiunile de interventie! 

7. Respectati intocmai instructiunile primite de la autoritati! 

 
URGENTA RADIOLOGICA 

 

Ce trebuie sa faca persoanele care se gasesc in preajma unui accident cu surse 

radioactive ? 

 sa nu ia nici un obiect de la locul accidentului; 

 sa acorde primului ajutor, daca are calificarea necesara; 

 ca masura de precautie, este recomandat sa plece si sa-i evacueze si pe altii din zona de 

risc la o distanta de siguranta (aprox. 100 m); aceasta recomandare nu include 

persoanele care dau primul ajutor sau salveaza alte persoane; 

 sa izoleze zona, daca este posibil; 

 sa nu manance, bea sau fuma in vecinatatea locului accidentului; 

 sa roage populatia prezenta sa ramana acolo unde se afla, departe de zona de risc, pana 

la sosirea echipelor de interventie profesioniste pentru a fi verificate; 

 sa astepte echipele de interventie profesioniste si sa faca o scurta prezentare 

coordonatorului interventiei. 

 



 
ACCIDENT CHIMIC 

 

Ce trebuie sa cunoasca populatia ? 

 care este unitatea sursa de pericol chimic; 

 tipul de substanta toxica industriala pe care il detine; 

 caracteristicile si modul de actiune al substantei toxice; 

 zona de risc in care v-ati putea afla; 

 masurile de protectie specifice zonei; 

 locul in care se asigura protectia prin adapostire sau izolare; 

 locurile de dispunere si itinerarele de evacuare temporara. 

Ce masuri de siguranta trebuiesc luate in locurile de adapostire? 

 procurarea materialelor de etansare (chit, banda izolanta, bureti izolatori, purfix etc.); 

 asigurarea mijloacelor de protectie individuala speciale sau improvizate; 

 realizarea unei truse familiale de prim-ajutor medical; 

 pregatirea unei rezerve permanente de apa si alimente; 

 asigurarea unui radioreceptor cu baterii. 

Ce trebuie sa faca populatia in faza Pre-Dezastru ? 

 Informati-va asupra sursei de risc, substantele toxice industriale folosite, zonele de 

pericol! 

 Participati la exercitii, procurati-va materiale cu reguli de comportare si actiune in caz 

de dezastre si insusiti-vi-le! 

 Evitati amplasarea locuintelor in apropierea unor instalatii cu procese de risc! 

 Procurati-va materiale de etansare! 

 Asigurati-va mijloace de protectie individuala speciale sau improvizate! 

 Pregatiti-va o rezerva permanenta de apa si alimente! 

 Procurati-va un radioreceptor cu baterii! 

Ce trebuie sa faca populatia in faza de Dezastru ? 

 Urmati intocmai anunturile facute prin intermediul mass – mediei sau prin semnalele 

de alarmare! 

 Anuntati-va vecinii si prietenii despre pericolul chimic (de preferinta prin telefon)! 

 Adapostiti-va in locul stabilit si etansati toate intrarile si iesirile pentru a evita 

patrunderea agentului toxic! Daca adapostirea se face in propria casa sau apartament, 



etansati toate usile si ferestrele si ramaneti intr-o camera cu cat mai putine usi si 

ferestre! 

 Inchideti toate instalatiile cu pericol (gaze, apa, curent electric)! 

 Opriti toate ventilatoarele si instalatiile de aer conditionat! 

 Tineti la indemana mijloacele de protectie respiratorie si folositi-le daca este cazul! 

 Asigurati-va ca aveti acces la rezerva de apa si alimente si ca nu sunt afectate de 

accidentul chimic! 

 Tineti radioreceptorul deschis si fiti atenti la anunturile care se fac! 

 Nu parasiti locul de adapostire pana nu se anunta ca acest lucru este posibil! 

Cum procedati daca sunteti surprins in afara locuintei ? 

 Nu intrati in panica, de cele mai multe ori in cazul accidentelor chimice victimele din 

randul populatiei civile au aparut ca urmare a panicii 

 Acoperiti-va caile respiratorii superioare cu o batista si indreptati-va spre cel mai 

apropiat adapost!- Respectati restrictiile de circulatie si acces! 

 Evitati deplasarea pe directia vantului, deplasati-va perpendicular pe directia lui! 

Ce trebuie sa faca populatia in faza Post- Dezastru ? 

 Nu parasiti adapostul sau locuinta chiar daca pericolul a trecut, riscati sa incurcati 

interventia fortelor specializate 

 Ascultati cu atentie mesajele catre populatie transmise prin mass -media! 

 Verificati daca vecinii si prietenii au probleme, in cazul in care exista probleme acordati-

le primul ajutor si chemati ambulanta! 

 Respectati restrictiile de circulatie si consum! 

 Reveniti la activitatile cotidiene, remediind eventualele pagube! 

 Retineti invatamintele trase din aceste situatii si pregatiti-va continuu pentru a putea 

face fata unor alte eventuale asemenea evenimente! 

 
ACCIDENT LA CONTRUCTII HIDROTEHNICE 

 

 sa cunoasca locul de adunare in caz de evacuare; 

 sa cunoasca timpul avut la dispozitie; 

 sa respecte urmatoarele reguli la parasirea locuintei: 

 sa intrerupa alimentarea cu electricitate, gaz, apa; 



 sa ia din locuinta lucruri de stricta necesitate: documente de identitate, hrana, haine, 

paturi, medicamente, lumanari, lanterne. 

 sa rerspecte instructiunile structurilor locale pentru situatii de urgenta. 

 
POLUARE ACCIDENTALA 

 

Cum putem sa ne dam seama ca a avut loc un accident de poluare? 

 aparitia unei pete vizibile la suprafata apei; 

 aparitia pestilor morti sau a altor organisme acvatice moarte la suprafata apei; 

 schimbarea vizibila a caracteristicilor organoleptice ale apei: miros, culoare, gust. 

Ce facem in cazul in care observam semnalmentele unui accident de poluare? 

 se anunta prin orice mijloc Inspectoratul de Protectia Mediului si Sistemul de 

Gospaodarire a Apelor; 

 in cazul in care nu se pot contacta institutiile de mai sus sunati la 112 

Ce facem in cazul in care suntem anuntati ca a avut loc un accident de poluare? 

 nu utilizam apa poluata pentru baut, pregatirea mancarii, spalat, imbaiat, adapatul 

animalelor, udatul gradinilor; 

 ne retragem din zonele adiacente resurselor de apa afectate; 

 nu vom consuma produse alimentare din zonele afectate (pesti, scoici, raci, legume); 

 ne vom pregati un stoc muinim de provizii – apa, alimente si medicamente; 

 se vor respecta indicatiile Autoritatii de Sanatate Publica, autoritatilor publice si 

Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. 

 
IN CAZUL DESCOPERIRII MUNITIILOR RAMASE NEEXPLODATE 

 

 sa anunte de urgenta organele de politie, autoritatile administratiei publice locale sau 

inspectoratul general ( judetean) pentru situatii de urgenta despre descoperirea de 

munitii neexplodate; 

 sa nu miste de pe loc munitiile descoperite neexplodate; 

 sa nu introduca in cladiri, incaperi sau locuinte munitii descoperite neexplodate; 

 sa nu desfaca sau sa predea la agentii economici specializati munitii neexplodate pentru 

valorificarea ca deseuri metalice; 

 sa nu foloseasca munitiile descoperite pentru improvizarea diferitelor scule sau 

ornamente; 



 sa nu loveasca, sa taie sau sa demonteze munitiile neexplodate; 

 sa nu aprinda focul deschis in apropierea munitiilor descoperite neexplodate sau sa le 

introduca in foc; 

 sa nu se joace cu munitii descoperite neexplodate. 

 sa respecte regulile si masurile stabilite pentru zonele cu risc la descoperirea de munitii 

neexplodate; 


