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PROTECȚIE CIVILĂ 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI ÎN TIMPUL UNUI CUTREMUR ? 

 

 Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, liniştiţi-i şi pe ceilalţi, protejaţi copiii, 

bătrânii şi femeile. 

 Nu vă speriaţi de zgomotele din jur. 

 Dacă vă aflaţi în fata unei clădiri, rămâneţi departe de aceasta, feriţi-vă de 

tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri, care de obicei se pot 

prăbuşi în stradă. 

 Dacă vă aflaţi înăuntru rămâneţi acolo, departe de ferestrele care se pot sparge; 

staţi înspre centrul clădirii, lângă un perete structural rezistent. 

 Dacă puteţi deschideţi uşa, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea 

eventualei evacuări după terminarea mişcării seismice. 

 Protejaţi-vă sub o grindă, toc de uşă solid, birou, masă, iar copiii sub băncile din 

clasă sau mese, care sunt suficient de rezistente spre a-i feri de căderea unor 

obiecte, mobile suprapuse, tencuieli ornamentale etc. 

 Cadrele didactice vor indica elevilor oportunitatea şi maniera corectă de a aplica 

aceste măsuri şi vor inspira încrederea în eficienţa auto-protecţiei. 

 Închideţi sursele de foc cât puteţi de repede, iar dacă a luat foc ceva, interveniţi 

imediat după ce a trecut şocul puternic. 

 Dacă sunteţi într-un atelier, aplicaţi imediat, după caz, măsurile de protecţie 

specifice locului dumneavoastră de activitate. 

 Dacă seismul vă surprinde în autoturism, opriţi-vă cât puteţi de repede într-un 

loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă, dincolo de poduri, pasaje, 

linii electrice aeriene şi staţi înăuntru. Feriţi-vă de firele de curent electric căzute. 

 Dacă sunteţi într-un mijloc de transport în comun, în metrou sau în tren, staţi pe 

locul dumneavoastră până se termină mişcarea seismică. Conducătorul trebuie 

să oprească şi să deschidă uşile, dar nu este indicat să vă îmbulziţi la coborâre 

sau să spargeţi ferestrele, ascultaţi recomandările personalului trenului, chiar 

dacă acesta s-a oprit între staţii sau în tunel. 

 Dacă vă aflaţi într-un loc public cu aglomerări de persoane (teatru, cinematograf, 

biserică, stadion, sală de şedinţe) nu alergaţi către ieşire - îmbulzeala produce 

mai multe victime decât cutremurul. 
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