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REGULI  DE  COMPORTARE  ÎN  CAZ  DE  CUTREMUR 
 

Reguli generale care se adresează populaţiei: 

(faza pre – dezastru) 

 

 însuşiţi-vă regulile minimale pentru a vă salva viaţa în caz de cutremur; 

 nu depozitaţi în clădirile cu destinaţia de locuinţă materiale combustibile, explozivi, 

substanţe toxice; 

 fixaţi mobilierul şi alte obiecte astfel încât acestea să nu se răstoarne, să alunece 

sau să se prăbuşească în timpul unui eventual cutremur, devenind astfel surse de 

pericol; 

 cunoaşteţi locurile celor mai apropiate unităţi medicale, sedii de poliţie, pompieri şi 

alte adrese utile: păstraţi o listă a acestora într-un loc vizibil şi uşor accesibil;  

 asiguraţi-vă accesul la actele familiei pentru a le avea la îndemână în caz de 

evacuare; 

 asiguraţi-vă valorile;  

 învăţaţi semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile; 

 păstraţi-vă calmul; 

 deschideţi aparatele de radio, televiziune, radioficare şi ascultaţi informaţiile 

generale emise de mijloacele mass – media, transmise de autorităţile în drept; 

 folosiţi limitat telefonul, numai pentru a anunţa (semnala) autorităţilor locale  

evenimente deosebite, cum ar fi : incendii, alunecări de teren, inundaţii, accidente 

majore etc; 

 aveţi la îndemână în casă sau în anexele gospodăreşti, un stoc de provizii suficient 

de mare care să vă asigure supravieţuirea, împreună cu familia, cel puţin 72 ore  

 dacă sunteţi acasă, aceste provizii vă vor ajuta să treceţi fără dificultăţi majore 

peste perioada de pericol; 

 dacă sunteţi evacuaţi şi trebuie să vă deplasaţi în alte localităţi, trebuie să vă luaţi 

cu dumneavoastră rezerve alimentare pe care le veţi folosi pe drum sau după ce 

ajungeţi în localitatea de relocare; 

 cele mai importante articole pe care trebuie să le aveţi la îndemână sunt: 

o apă (de preferinţă apă minerală îmbuteliată în sticle de plastic; 

o hrană (în pachete conservate şi/sau sigilate, care nu necesită păstrare în 

condiţii deosebite sau prelucrare în vederea consumării; 

o medicamente necesare membrilor familiei şi o trusă de prim – ajutor; 

o cuverturi, saci de dormit, surse independente de iluminat ( lanterne, felinare, 

lumânări etc.), radioreceptor portabil; 

 păstraţi cu grijă documentele de identitate. 

 

Reguli specifice de comportare şi acţiune în timpul  cutremurelor de pământ 

(faza a doua – în timpul producerii dezastrului) 

 

 păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică; 

 nu vă deplasaţi, rămâneţi în locul unde aţi fost surprinşi de cutremur (în interiorul 

clădirilor sau în exteriorul acestora); 

 nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe geam, nu folosiţi scările sau liftul; 
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 dacă aţi fost surprinşi de cutremur în interior, stingeţi focul, întrerupeţi alimentările 

cu energie electrică, gaze, apă, deschideţi uşile şi îndepărtaţi-vă de ferestre sau 

balcoane; adăpostiţi-vă sub o masă solidă, o banchetă, lângă un perete de 

rezistenţă sau sub tocul unei uşi; 

 dacă sunteţi surprinşi în zona de preparare a hranei, îndepărtaţi-vă de sursele 

deschise de foc (plită, aragaz etc.); 

 nu produceţi scântei, nu aprindeţi lumânări, chibrituri, alte surse de foc deschis 

dacă simţiţi miros de gaze sau de produse petroliere; 

 dacă seismul v-a surprins în afara clădirii depărtaţi-vă de clădiri, stâlpi sau alte 

obiecte aflate în echilibru precar, la o distanţă care să vă asigure spaţiul de 

siguranţă în cazul unei eventuale prăbuşiri a acestora; 

  evitaţi aglomeraţia, nu fugiţi, nu blocaţi străzile; 

 lăsaţi cale liberă maşinilor de intervenţie ( ambulanţe, pompieri etc.); 

 dacă sunteţi într-un autovehicul în mers, ieşiţi în afara carosabilului. Opriţi imediat 

şi rămâneţi în maşină; 

 dacă sunteţi într-un autovehicul staţionat lângă clădiri, părăsiţi maşina şi 

îndepărtaţi-vă de aceasta; 

 dacă sunteţi manipulanţi de mijloace de transport în comun, opriţi imediat 

vehiculul; 

 ascultaţi numai anunţurile posturilor de radio şi TV naţionale şi recomandările 

organelor în drept.  

 

Reguli de comportament după încetarea cutremurului ( faza post – dezastru) 

 

 respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite , îndrumările şi comunicatele organelor de 

protecţie civilă; 

 nu părăsiţi imediat locul în care vă aflaţi; 

 circulaţi încălţaţi; 

  dacă s-a declanşat un incendiu, încercaţi să-l stingeţi şi anunţaţi serviciile 

specializate de intervenţie; 

 acordaţi primul ajutor celor afectaţi; 

 calmaţi persoanele intrate în panică, în special copiii; 

 folosiţi îmbrăcăminte adecvată anotimpului; 

 părăsiţi cu calm clădirea, după seism, fără a lua lucruri inutile, verificând în 

prealabil calea de ieşire (scara etc.); 

 daţi prioritate răniţilor, copiilor bătrânilor, femeilor; 

 ajutaţi echipele specializate de intervenţie, respectând indicaţiile acestora; 

 dacă sunteţi sfătuiţi să vă supuneţi măsurilor de evacuare, faceţi prompt acest 

lucru; 

 nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie; 

 anunţaţi-vă cunoştinţele şi rudele că sunteţi în siguranţă, spre a nu genera acţiuni 

de căutare inutile, din partea autorităţilor; 

 nu transmiteţi zvonuri, ştiri neverificate sau exagerate despre pagube, pierderi şi 

stricăciuni; 

 aveţi totdeauna acte de identificare asupra dumneavoastră, precum şi setul de 

supravieţuire; 

 evitaţi deplasările care nu sunt strict necesare; 

 nu blocaţi punctele de intervenţie şi/sau de lucru, nu creaţi dezordine. 


