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Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice 

 

    CAP. 1 

    SCOP, DEFINIŢIE 

Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse de seisme şi/sau alunecări sau prăbuşiri 

de teren, denumite în continuare situaţii de urgenţă specifice, ce se pot produce în plan economic, 

social şi de mediu. 

 

    OBIECTIVE 

Gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice prin acţiunile şi măsurile pentru: 

    a) prevenire şi pregătire pentru intervenţie, înainte de declanşarea fenomenelor cauzale; 

    b) intervenţie operativă, după producerea situaţiei de urgenţă specifice, pentru limitarea şi 

înlăturarea efectelor acesteia; 

    c) intervenţie ulterioară, pentru recuperare şi reabilitare. 

 

   CARACTERISTICILE ZONELOR CU RISC RIDICAT:  

A. Zonare 

Caracterizarea zonelor afectate de situaţia de urgenţă specifică în vederea solicitării declarării 

stării de alertă sau instituirii stării de urgenţă specifice, sunt prevăzuţi în „Criteriile şi nivelurile de 

gravitate minime pentru declararea ca zonă în care se instituie situaţia de urgenţă specifică la nivel de 

unitate teritorial-administrativă”. 
 ____________________________________________________________________________ 

|      PARAMETRI           |                NIVELURI MINIME                  | 

|                          | ale situaţiei de urgenţă specifice, cu caracter:| 

|                          |_________________________________________________| 

|                          |         Limitat        |         Major          | 

|__________________________|________________________|________________________| 

| Număr de vieţi omeneşti  |         </= 50         |          > 50          | 

| pierdute, persoane       |                        |                        | 

| dispărute                |                        |                        | 

|__________________________|________________________|________________________| 

| Număr de răniţi          |         </= 150        |          > 150         | 

|__________________________|________________________|________________________| 

| Număr de persoane fără   |         </= 200        |          > 200         | 

| locuinţă                 |                        |                        | 

|__________________________|________________________|________________________| 

| Număr de locuinţe grav   |         </= 1000       |          > 1000        | 

| afectate                 |                        |                        | 

|__________________________|________________________|________________________| 
 

B. Dimensiuni 

Elementele expuse direct sau indirect efectelor unei situaţii de urgenţă specifice sunt materializate 

grafic în anexa nr.10 - Harta de risc 

C. Descriere 

Elementele expuse direct sau indirect efectelor unei situaţii de urgenţă specifice sunt: 

    a)   populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile; 

    b) construcţiile: clădiri de locuit, clădiri pentru învăţământ şi social-culturale, structuri sanitare, 

capacităţile productive: fabrici, platforme industriale, ferme zootehnice, amenajări piscicole, porturi, 

aeroporturi, barajele şi alte lucrări hidrotehnice etc.; 

    c)   căile de transport rutiere, feroviare, aeriene şi navale; 

    d)  reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi 

canalizare, staţiile de tratare şi de epurare; 

    e)   reţelele de telecomunicaţii şi altele asemenea; 

    f) mediul natural: ecosisteme, păduri, terenuri dispuse pe versanţi sau având caracteristici 

defavorabile, intravilanul localităţilor şi altele; 

    g)   activităţile social-economice. 



 

D. Localizare 

Luarea în evidenţă a bunurilor de patrimoniu: clădiri, lucrări inginereşti, dotări tehnologice diverse, 

valori cultural-artistice din administrarea instituţiilor publice şi private – anexa nr.4; 

Identificarea şi inventarierea elementelor expuse - categorii, număr, vulnerabilităţi specifice, 

dotărilor critice şi surselor de mare risc– anexa nr.4;; 

 

E. Delimitare 

Identificarea, în detaliu, delimitarea geografică şi declararea zonelor cu risc natural la cutremure 

şi/sau alunecări de teren – anexa nr.10; 

 

F. Efecte  

Luarea în evidenţă, identificarea şi inventarierea caldirilor şi obiectivelor care pot fi afectate de 

seisme şi alunecări de teren, de pe raza zonei respective – anexa nr. 4 conform expertizării şi 

încadrării în clase de risc seismic; 

 

    CAP. 2 

 

STRUCTURI ORGANIZATORICE IMPLICATE 

Organizarea, coordonarea şi controlul acţiunilor şi măsurilor privind prevenirea şi gestionarea 

unei situaţii de urgenţă specifică revine Comitetului ministerial, organizat la Ministerul 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 

     Preşedintele Comitetului ministerial este ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului. 

     Acţiunile şi măsurile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă specifice se realizează 

prin comitetul judeţean şi comitetul local pentru situaţii de urgenţă al localităţii. (din care vor face 

parte şi câte un membru din partea ONG-urilor cu forţe specializate şi voluntare) 

  

RESPONSABILITĂŢI ALE ORGANISMELOR ŞI AUTORITĂŢILOR CU ATRIBUŢII 

ÎN DOMENIU 

Deţinătorii, cu orice titlu, de construcţii, dotări şi terenuri, a căror avariere în caz de situaţie de 

urgenţă specifică poate pune în pericol populaţia, precum şi mediul natural şi construit sunt obligaţi să 

le întreţină, să le repare şi să le exploateze corespunzător, să doteze construcţiile cu aparatura de 

măsură şi control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, să instaleze sisteme de 

avertizare-alarmare a populaţiei în cazul iminenţei producerii unei situaţii de urgenţă specifice şi să 

organizeze activitatea de supraveghere, intervenţie şi reabilitare conform legislaţiei în vigoare pentru 

fiecare domeniu. 

Aplicarea măsurilor şi acţiunilor de apărare este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi 

juridice; participarea la acţiunile de prevenire, pregătire, protecţie şi intervenţie este obligatorie pentru 

toate persoanele fizice şi juridice, cu excepţia persoanelor fizice cu handicap şi a altor categorii 

defavorizate. 

Răspunderea privind întocmirea planurilor de apărare şi aplicarea acţiunilor şi măsurilor 

prevăzute în acestea revine prefecţilor, primarilor şi conducerilor administrative ale operatorilor 

economici şi instituţiilor publice. 

Avertizarea-alarmarea populaţiei în cazul iminenţei producerii unei situaţii de urgenţă specifice 

este atributul structurilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, la nivel naţional/local. 

     

CENTRUL DE CONDUCERE A ACŢIUNILOR 

Coordonarea, din punct de vedere tehnic, a investigării de urgenţă a construcţiilor, inclusiv a 

dotărilor, după cum urmează: 

    - la nivel central, de către: 

        - vicepreşedintele Comitetului ministerial şi inspectorul general al Inspecţiei de Stat în Construcţii 

 

    - la nivel teritorial, de către: 

        - prefect şi inspectorul şef al Inspectoratului judeţean în construcţii 



 

        CAP. 3 

CONCEPŢIA DESFĂŞURĂRII ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE 

Planurile de apărare sunt documentele pe baza cărora se realizează măsurile şi acţiunile tehnice 

şi organizatorice preventive şi de gestionare a situaţiei de urgenţă specifice, incluzând pregătirea şi 

intervenţia operativă, refacerea şi reabilitarea, în vederea conducerii unitare a acestora. 

 

PLANIFICAREA ACŢIUNII - ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR 

    A. În perioada de prevenire a unei situaţii de urgenţă specifice 

➢ identificarea, în detaliu, delimitarea geografică şi declararea zonelor cu risc natural la 

cutremure şi/sau alunecări de teren de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu 

prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a V-a Zone de risc natural, 

precum şi cu actele normative subsecvente; 

➢ constituirea de bănci de date informatizate privind zonele cu risc natural la cutremure şi/sau 

alunecări de teren, actualizate periodic şi integrate în Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă; 

➢ planificarea dezvoltării unităţilor administrativ-teritoriale luând în considerare măsurile de 

eliminare/reducere a riscurilor pentru: 

- clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală 

pentru protecţia civilă; 

- staţii de pompieri şi sediile poliţiei; 

- spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de 

chirurgie şi de urgenţă; 

- căi de transport şi clădirile ce adăpostesc funcţiile specifice: feroviar, rutier, şi 

aerian; 

- clădiri ale instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă 

specifice, în apărarea şi securitatea naţională; 

- staţii de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale; 

- reţele vitale de utilităţi; 

- garaje de vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii; 

- rezervoare de apă şi staţii de epurare şi pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă 

specifice; 

- clădiri care adăpostesc gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase. 

o iniţierea şi/sau continuarea unor studii pentru culegerea şi sinteza de date şi acumularea de 

cunoştinţe referitoare la elementele determinante pentru hazardul seismic şi la alunecări de teren, 

evaluarea elementelor expuse la risc: construcţii, reţele, populaţie, instituţii publice etc., pentru a 

lua în considerare condiţiile locale, elementele expuse şi pentru realizarea de scenarii specifice 

credibile; 

➢ urmărirea evitării şi/sau reducerii efectelor distractive ale seismelor sau/şi alunecărilor de teren 

şi apariţiei unor dezastre complementare prin realizarea unor măsuri şi acţiuni de reducere a 

vulnerabilităţii în zonele de risc; 

➢ elaborarea şi aprobarea planurilor de urbanism - generale, zonale şi de detaliu -, cu stabilirea şi 

aplicarea restricţiilor de amplasare a unor construcţii sau dotări în zone cu risc seismic şi/sau la 

alunecări de teren, restricţii care vor fi impuse prin documentaţiile de urbanism cu prilejul elaborării şi 

avizării acestora; 

➢ adoptarea unor măsuri de reamplasare a surselor secundare de risc: tehnologic şi chimic, 

biologic, inundaţii, explozii, incendii, astfel încât să se limiteze riscul de afectare a zonelor populate şi 

aplicarea acestor măsuri în activităţile de elaborare şi avizare a documentaţiilor prevăzute în 

Regulamentul de urbanism; 

➢ studierea, stabilirea şi aplicarea măsurilor de protecţie şi a acţiunilor de intervenţie preventivă 

împotriva efectelor seismelor şi alunecărilor, în vederea diminuării vulnerabilităţii seismice; 

➢ protecţia şi pregătirea capacităţilor de răspuns în situaţia de urgenţă specifică: unităţi ale 

serviciilor de urgenţă profesioniste, unităţi şi echipe cu atribuţii speciale din reţeaua medico-sanitară, 

poliţie şi unităţi pentru păstrarea ordinii publice, servicii de urgenţă voluntare, sisteme funcţionale, 



dotări, sisteme de comunicare, coordonare şi conducere, spaţii de acces şi evacuare, spaţii de 

adăpostire a răniţilor şi sinistraţilor, rezerve de alimentare cu apă, medicamente, alimente, energie 

electrică, combustibil; 

➢ organizarea de exerciţii, sub coordonarea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în 

scopul verificării viabilităţii planurilor de apărare şi a resurselor existente; 

➢ asigurarea spaţiilor de adăpostire a răniţilor şi sinistraţilor în cazul producerii unei situaţii de 

urgenţă specifice şi actualizarea convenţiilor încheiate între autorităţile administraţiei publice locale şi 

deţinătorii acestor spaţii în vederea utilizării lor în caz de nevoie; 

➢ monitorizarea, prin serviciile specializate, a acţiunilor de intervenţie la clădiri de locuit, clădiri 

din domeniul sănătăţii, clădiri cu funcţiuni esenţiale în Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, incluzând: 

- expertizarea tehnică, cu fundamentarea soluţiilor de intervenţie şi estimarea 

costurilor pentru clădiri de locuit, spitale, clădiri administrative, culturale, de 

învăţământ etc.; 

- proiectarea lucrărilor de intervenţie; 

- execuţia lucrărilor de consolidare; 

- asigurarea locuinţelor de necesitate de către serviciile specializate pentru cazarea 

temporară a persoanelor în timpul executării consolidărilor dacă situaţia o impune; 

➢ asigurarea logistică a structurilor de atribuţii în domeniu prezente în planul de apărare propriu: 

formulare şi placarde, căşti de protecţie, mijloace de transport etc., precum şi pregătirea şi avizarea 

listelor şi convenţiilor de colaborare cu persoanele autorizate - fizice sau juridice - pentru intervenţie în 

caz de cutremur: ingineri experţi, ingineri verificatori de proiecte, inspectori de teren, diriginţi de 

şantier, pentru activităţile prevăzute în "Manualul pentru investigarea de urgenţă post-seism şi 

stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor 

avariate" - publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 2/1999, şi pregătirea prin cursuri a personalului 

implicat în aceste activităţi; 

➢ monitorizarea operatorilor economici care reprezintă surse de mare risc pentru colectivităţile 

umane; 

➢ avizarea listei societăţilor comerciale şi a furnizorilor de bunuri şi servicii care au în dotare 

utilaje pentru intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice şi încheierea cu acestea a 

convenţiilor pentru intervenţia imediată şi asigurarea necesarului de resurse; 

➢ protecţia bunurilor de patrimoniu: clădiri, lucrări inginereşti, dotări tehnologice diverse, valori 

cultural-artistice din administrarea instituţiilor publice şi private; 

➢ asigurarea, prin bugetul propriu, a resurselor financiare necesare activităţii de prevenire şi 

gestionare a unei situaţii de urgenţă specifice; 

➢ verificarea, nominalizarea şi actualizarea stocurilor de materiale de primă necesitate: 

medicamente, sânge şi produse specifice, apă minerală, îmbrăcăminte şi încălţăminte, alimente cu 

termen lung de conservare, cazarmament etc.; 

➢ verificarea şi actualizarea materialelor de construcţii şi a altor materiale, inclusiv pentru 

realizarea de locuinţe pentru cazarea temporară, aflate în depozitele zonale ale Administraţiei 

Naţionale a Rezervelor de Stat; 

➢ coordonarea, avizarea şi controlul realizării măsurilor privind activităţile de apărare în cazul 

producerii unei situaţii de urgenţă specifice, privind: 

- verificarea, nominalizarea, actualizarea şi pregătirea formaţiunilor şi mijloacelor de 

intervenţie operativă, inclusiv a celor de intervenţie pe linie medicală; 

- asigurarea acţiunilor şi măsurilor de profilaxie în zone de risc, în vederea 

împiedicării şi declanşării unor epidemii şi/sau epizootii; 

- verificarea dotării cu mijloace de comunicaţii şi a stării de funcţionare a acestora; 

- asigurarea acţiunilor de cercetare-căutare şi deblocare-salvare: dotare şi personal 

instruit; 

- realizarea unor acţiuni de restricţii şi interdicţii necesare în zonele de risc şi de 

distrugeri; 

- instruirea autorităţilor şi populaţiei din zonele de risc asupra regulilor de comportare 

şi comunicare în cazul producerii unui dezastru; 



- planificarea măsurilor şi procedurilor de intervenţie operativă necesare gestionării 

situaţiei de urgenţă specifice şi aprobarea acestora de către Inspectoratul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă. 

➢ coordonarea metodologică privind materialele pentru educarea antiseismică a populaţiei, 

asigurarea diseminării informaţiilor: pliante, broşuri, afişe, puse la dispoziţie de organismele abilitate 

potrivit legii; 

➢ coordonarea şi avizarea instalării şi operării în condiţii sigure a unor sisteme de urmărire, 

avertizare şi alarmare privind efectele seismelor şi/sau alunecărilor de teren pe amplasamente libere, în 

construcţii publice şi/sau private, dotări ale regiilor/reţele de infrastructuri etc.: 

accelerografe/seismografe, captori, traductori, martori de deformaţii, deplasări, echipamente specifice 

de protecţie civilă etc., cu respectarea prevederilor legale. 

 

    B. În etapa de incidenţă a unei situaţii de urgenţă specifice 

    - în caz de cutremur 

➢ activarea imediat după seism a Comitetului local şi a Centrului operativ pentru situaţii de 

urgenţă. 

➢ aplicarea prevederilor din planul de apărare şi a procedurilor acestuia. 

    - în etapa de incidenţă a alunecărilor de teren 

➢ activarea imediată, a Comitetului local şi a Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă. 

➢ alarmarea populaţiei asupra alunecării de teren de către Inspectoratul judeţean pentru situaţii de 

urgenţă cu mijloacele specifice acestor tipuri de acţiuni, cât şi cu mijloacele tehnice din dotarea 

serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi informarea populaţiei despre 

zona supusă riscului şi măsurile instituite în areal, de către Comitetul local/judeţean/municipiului 

Bucureşti; 

➢ după recepţionarea informării privind declanşarea unor alunecări de teren, autorităţile locale 

vor lua următoarele măsuri: 

     -  pregătirea evacuării locuinţelor, a bunurilor cât şi a anexelor gospodăreşti, a animalelor; 

     -  deconectarea clădirilor, locuinţelor de la sistemul de alimentare cu energie electrică, 

gaze, apă, încălzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele avarii sau distrugeri; 

     -  coordonarea formaţiilor serviciilor de urgenţă profesioniste şi a serviciilor de urgenţă 

voluntare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice, operatorilor 

economici şi organizaţiilor nonguvernamentale; 

     -  sprijinirea formaţiilor de intervenţie organizate ale Comitetului judeţean în acţiunile de 

oprire, diminuare sau de deviere a alunecării de teren cu scopul de protejare a clădirilor şi a anexelor 

gospodăreşti sau pentru micşorarea efectelor distructive ale alunecării de teren. 

 

    C. După producerea unei situaţii de urgenţă specifice 

➢ întrunirea de urgenţă a Comitetului local, culegerea de informaţii de către personalul 

specializat, culegerea şi transmiterea datelor semnificative de la şi către Inspectoratul judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă în vederea colectării, stocării, analizării, sintezei informaţiilor şi elaborării deciziei 

de intervenţie; 

➢ elaborarea deciziei privind declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgenţă specifice şi 

transmiterea urgentă a dispoziţiilor către autorităţile, forţele şi mijloacele destinate intervenţiei; 

➢ desfăşurarea intervenţiei, prin executarea acţiunilor planificate în etapa de prevenire a unei 

situaţii de urgenţă specifice; 

➢ aplicarea prevederilor din planul de apărare şi a procedurilor acestuia pentru investigarea de 

urgenţă a construcţiilor, reţelelor de utilităţi etc., respectând reglementările în vigoare din diferite 

domenii şi punerea în siguranţă provizorie potrivit priorităţilor stabilite de specialiştii abilitaţi şi luarea 

deciziilor de evacuare, după caz, utilizând "Manualul pentru investigarea de urgenţă post-seism şi 

stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor 

avariate"; 

➢ investigarea de urgenţă a dotărilor proprii ale administraţiei locale şi a altor instituţii din sistem; 

➢ comunicarea permanentă între autorităţi şi populaţie pe toată perioada de intervenţie şi refacere 

prin compartimente ale primăriilor şi mass-media; 



➢ aplicarea prevederilor din plan privind refacerea căilor de acces, reţelelor de utilităţi, 

capacităţilor funcţionale şi a capacităţilor operaţionale şi de aprovizionare afectate, pentru revenirea la 

normal a vieţii social-economice în unitatea administrativ-teritorială; 

➢ realizarea evaluării daunelor şi facilitarea acordării unor compensaţii către cei afectaţi de 

dezastru, potrivit legislaţiei; 

➢ revizuirea şi actualizarea planului de apărare, pe baza experienţei acumulate. 

 

    FAZE DE URGENŢĂ A ACŢIUNILOR 

 

URGENŢA I 

➢ informarea populaţiei prin mijloacele de comunicare în masă şi asigurarea comunicării cu 

aceasta 

➢ supravegherea factorilor de mediu, a surselor de pericol complementare şi neutralizarea 

acestora, după caz. 

➢ deblocarea - salvarea persoanelor şi acordarea primului-ajutor; 

➢ transportul şi spitalizarea persoanelor accidentate; 

➢ clădirile prăbuşite sau în pragul colapsului; 

➢ reţelele tehnico-edilitare avariate: telecomunicaţii, gaz metan, apă, energie electrică şi termică 

etc.; 

➢ incendiile sau exploziile produse şi/sau iminenţa producerii unor evenimente în lanţ; 

 

URGENŢA a-II-a 

➢ refacerea căilor de acces, reţelelor de utilităţi, capacităţilor funcţionale şi a capacităţilor 

operaţionale şi de aprovizionare afectate, pentru revenirea la normal a vieţii social-economice în 

unitatea administrativ-teritorială; 

 

    ACŢIUNILE DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE 

 

➢ întrunirea de urgenţă a Comitetului local; 

➢ culegerea de informaţii de către personalul specializat; 

➢ culegerea şi transmiterea datelor semnificative în vederea colectării, stocării, analizării, sintezei 

informaţiilor şi elaborării deciziei de intervenţie; 

➢ elaborarea deciziei privind declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgenţă specifice şi 

transmiterea urgentă a dispoziţiilor către forţele şi mijloacele destinate intervenţiei; 

➢ desfăşurarea intervenţiei, prin executarea acţiunilor planificate în etapa de prevenire a unei 

situaţii de urgenţă specifice; 

➢ aplicarea prevederilor din planul de apărare şi a procedurilor acestuia; 

➢ comunicarea permanentă între autorităţi şi populaţie pe toată perioada de intervenţie şi refacere 

prin compartimente ale primăriilor şi mass-media; 

➢ aplicarea prevederilor din plan privind refacerea căilor de acces, reţelelor de utilităţi, 

capacităţilor funcţionale şi a capacităţilor operaţionale şi de aprovizionare afectate, pentru revenirea la 

normal a vieţii social-economice în unitatea administrativ-teritorială; 

➢ realizarea evaluării daunelor şi facilitarea acordării unor compensaţii către cei afectaţi de 

dezastru, potrivit legislaţiei; 

revizuirea şi actualizarea planului de apărare, pe baza experienţei acumulate 

 

GESTIONAREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE:  

A. Prevenirea - Protecţia 

Măsuri şi acţiuni în perioada de prevenire a unei situaţii de urgenţă specifice 

    1) Actualizarea componenţei nominale a Comitetului local. Această acţiune se face anual şi ori de 

câte ori situaţia o impune; 

    2) Asigurarea şi verificarea periodică a funcţionării fluxului informaţional-decizional privind 

înştiinţarea, notificarea, transmiterea datelor, informaţiilor, precum şi a prelucrării şi stocării acestora, 

transmiterii deciziilor de către factorii cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu către cei interesaţi; 



transmiterea informaţiilor şi a deciziilor se realizează în conformitate cu schema fluxului 

informaţional-decizional. 

   3) Stabilirea, prin protocol, cu instituţiile abilitate, a tipurilor de reţele, frecvenţe şi mijloace de 

telecomunicaţii, compatibile între ele, care se utilizează şi pentru care se asigură permanenţa; 

    4) Stabilirea unor programe de acţiuni pe termen scurt şi lung care cuprind măsuri privind reducerea 

riscului seismic al construcţiilor, în special a celor cu funcţii vitale pentru societate; 

    5) Asigurarea, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii, a respectării prevederilor Legii nr. 10/1995 

privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare; 

    6) Promovarea şi dezvoltarea proiectelor parteneriale de cooperare, în vederea îmbunătăţirii 

activităţii de reducere a riscului seismic, precum şi pentru managementul situaţiilor de urgenţă 

specifice; 

    7) Coordonarea tehnică a elaborării materialelor de educare antiseismică a populaţiei. 

    8) Asigurarea şi verificarea condiţiilor de funcţionare în caz de cutremur a Comitetului local: spaţii, 

utilităţi, structură, dotare etc.; 

    9) Aprobarea actualizării sau modificării propriului regulament de organizare şi funcţionare; 

 

B. Intervenţia 

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă se activează, se întruneşte de urgenţă la sediul său şi îşi 

pune în aplicare planul propriu de apărare. 

    Primarul, împreună cu membrii serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaţii de 

urgenţă constituite pe domenii, potrivit legii, procedează de urgenţă la inspecţia zonelor din aria lor de 

autoritate constatând, după caz: 

    a) zonele afectate şi delimitarea acestora; 

    b) necesitatea deblocării - salvării persoanelor şi acordării primului-ajutor; 

    c) clădirile prăbuşite sau în pragul colapsului; 

    d) reţelele tehnico-edilitare avariate: telecomunicaţii, gaz metan, apă, energie electrică şi termică 

etc.; 

    e) incendiile sau exploziile produse şi/sau iminenţa producerii unor evenimente în lanţ; 

    f) distrugerile sau blocările căilor de acces; 

    g) contaminările chimice sau radioactive ale mediului. 

    La acţiunile de inspecţie participă şi structurile specializate din cadrul serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice locale, precum şi ale 

regiilor autonome, societăţilor şi administraţiilor/companiilor naţionale cu atribuţii şi responsabilităţi 

în domeniu, cât şi ONG-urile abilitate. 

    Primarul informează operativ Comitetul judeţean asupra situaţiei constatate, estimând victimele şi 

pagubele materiale, precum şi necesarul de mijloace şi forţe de intervenţie. 

    Comitetul local, întrunit de urgenţă, evaluează situaţia pe baza informărilor operative şi constatărilor 

structurilor specializate organe ale administraţiei publice locale şi stabileşte măsuri de intervenţie de 

urgenţă pentru: 

    a) asigurarea condiţiilor pentru efectuarea manevrelor de forţe şi mijloace necesare desfăşurării 

acţiunii de intervenţie, în raport de evoluţia situaţiei; 

    b) concentrarea şi organizarea intrării în dispozitivele de acţiune a forţelor şi mijloacelor stabilite 

prin planul de apărare; 

    c) stingerea incendiilor; 

    d) deblocarea - salvarea persoanelor şi acordarea primului-ajutor; 

    e) transportul şi spitalizarea persoanelor accidentate; 

    f) inspectarea post situaţie de urgenţă specifică a construcţiilor avariate şi evaluarea rapidă a 

acestora; 

    g) evacuarea clădirilor care nu mai prezintă siguranţă în exploatare; 

    h) protecţia - adăpostirea persoanelor sinistrate şi acordarea asistenţei necesare; 

    i) paza şi protecţia bunurilor materiale şi restricţionarea circulaţiei în zonele afectate; 

    j) formularea, potrivit legii, a propunerilor cu privire la utilizarea rezervelor materiale şi a 

mijloacelor pentru intervenţie; 



    k) informarea populaţiei prin mijloacele de comunicare în masă şi asigurarea comunicării cu 

aceasta; 

    l) supravegherea factorilor de mediu, a surselor de pericol complementare şi neutralizarea acestora, 

după caz. 

    Dacă posibilităţile comitetului local, pentru gestionarea situaţiei sunt depăşite, se activează 

comitetul judeţean. 

Primarii şi conducerile tehnico-administrative ale operatorilor economici şi instituţiilor au 

obligaţia de a asigura cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei, precum şi de către populaţie, a 

modalităţilor de acţiune conform planurilor de apărare specifice, aprobate. 

    Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă, pentru: 

    a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor, evacuarea şi transportul victimelor, 

cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate; 

    b) acordarea primului-ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, 

instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi; 

    c) aplicarea măsurilor privind ordinea publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă specifice; 

    d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 

    e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror integritate 

pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă: subunităţile de pompieri şi sediile poliţiei, 

spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de 

urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi 

securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale 

pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenţă de 

diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care 

conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri 

pentru învăţământ; 

    f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele 

din dotare. 

Forţele de intervenţie specializate sunt:  

o structuri ale serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 

o unităţile poliţiei; 

o unităţile jandarmeriei; 

o unităţile poliţiei de frontieră, structurile poliţiei comunitare; 

o unitatea specială de aviaţie, unităţile specializate/detaşamente din cadrul Ministerului 

Apărării Naţionale; 

o unităţile pentru asistenţa medicală de urgenţă ale Ministerului Sănătăţii; organizaţiile 

nonguvernamentale specializate în acţiuni de salvare; 

o unităţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitar-veterinară; 

o formaţiuni de pază a persoanelor şi a bunurilor; 

o detaşamente şi echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate şi societăţilor 

comerciale specializate, incluse în planurile de apărare şi dotate cu forţe şi mijloace de 

intervenţie; 

o formaţiunile de voluntari ai societăţii civile specializaţi în intervenţia în situaţii de 

urgenţă şi organizaţi în ONG-uri cu activităţi specifice. 

     Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, formaţiunilor de voluntari, 

altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgenţă, şi acţionează conform sarcinilor stabilite 

pentru formaţiile de protecţie civilă organizate la operatorii economici şi societăţile comerciale în 

planul de apărare specific. 

     Pentru pregătirea şi antrenarea societăţii civile în acţiuni de acordare a primului-ajutor, de 

limitare şi înlăturare a efectelor situaţiilor de urgenţă specifice, se constituite formaţiunile de voluntari 

specializaţi în intervenţia pentru situaţii de urgenţă formate din: 

    1. reţele locale de urgenţă radio - Federaţia Română de Radioamatorism - F.R.R.; 

    2. asociaţii locale ale salvatorilor pentru situaţii de urgenţă - ASVSU; 

    3. societăţi comerciale de pază, de pompieri voluntari, de taxi, transportatori; 

    4. societăţi comerciale de ambulanţe particulare, farmacii, medici particulari etc.; 



    5. alpinişti utilitari, salvamont, salvamari, scafandri, speologi, cascadori etc.; 

    6. centre de educare canină; 

    7. centre de psihoterapie; 

    8. alte ONG-uri, cu secţii de salvare în situaţii de urgenţă. 

 

C. Relocarea 

Stabilirea, verificarea şi actualizarea materialelor de construcţii şi a altor materiale, inclusiv pentru 

realizarea de locuinţe pentru cazarea temporară, aflate în depozitele zonale ale Administraţiei 

Naţionale a Rezervelor de Stat; 

Stabilirea, verificarea, nominalizarea şi actualizarea stocurilor de materiale de primă necesitate: 

medicamente, sânge şi produse specifice, apă minerală, îmbrăcăminte şi încălţăminte, alimente cu 

termen lung de conservare, cazarmament etc.; 

 

D. Refacerea-Reconstrucţia 

Stabilirea, listei societăţilor comerciale şi a furnizorilor de bunuri şi servicii care au în dotare utilaje 

pentru intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice şi încheierea cu acestea a 

convenţiilor pentru intervenţia imediată şi asigurarea necesarului de resurse; 

Stabilirea, asigurarea, prin bugetul propriu, a resurselor financiare necesare activităţii de prevenire şi 

gestionare a unei situaţii de urgenţă specifice; 

 

E. Reabilitarea-Restabilirea  

Pentru restabilirea stării de normalitate, comitetul local şi locale, precum şi conducerile tehnico-

administrative ale operatorilor economici, reprezentanţii societăţii civile şi instituţiilor, dispun 

aplicarea următoarelor acţiuni şi măsuri: 

    a) acordă, în continuare, sprijinul necesar persoanelor afectate; 

    b) reconstituie mijloacele materiale necesare pentru intervenţie şi refacere, în stare operativă; 

    c) reabilitează căile de comunicaţii rutiere, feroviare etc., liniilor de telecomunicaţii şi reţelelor de 

transport şi distribuţie a energiei electrice, a apei şi operatorilor energetici; 

    d) pregăteşte condiţiile pentru repunerea în stare de funcţionare a operatorilor economici şi 

instituţiilor afectate, precum şi pentru refacerea locuinţelor şi a celorlalte construcţii cu caracter public 

sau privat avariate sau distruse din zona afectată; 

    e) continuă investigaţia post situaţie de urgenţă specifică şi stabileşte soluţiile cadru de intervenţie 

pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate; 

    f) stabileşte din punct de vedere valoric şi cantitativ pagubele produse de situaţia de urgenţă 

specifică; 

    g) comunică operativ cu factorii abilitaţi şi comunică permanent cu cetăţenii despre informaţiilor 

specifice. 

 

F. Menţinerea condiţiilor de siguranţă 

Stabilirea unor programe de acţiuni pe termen scurt şi lung care cuprind măsuri privind reducerea 

riscului seismic al construcţiilor, în special a celor cu funcţii vitale pentru societate; 

Asigurarea, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii, a respectării prevederilor Legii nr. 10/1995 

privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare; 

Promovarea şi dezvoltarea proiectelor parteneriale de cooperare, în vederea îmbunătăţirii activităţii 

de reducere a riscului seismic, precum şi pentru managementul situaţiilor de urgenţă specifice; 

Coordonarea tehnică a elaborării materialelor de educare antiseismică a populaţiei. 

     

    CAP. 4 

    RESURSE:  

A. Umane 

    Resursele umane sunt constituite din membrii Comitetului local, Centrului operativ/ secretariatului 

tehnic permanent, din specialişti consultanţi şi membri Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

 



B. Materiale 

    Resursele materiale sunt cele prevăzute în bugetul local precum şi alte resurse aflate la dispoziţia 

consiliului local alocate în funcţie de caracteristicile şi amploarea efectelor situaţiei de urgenţă 

specifice. 

 

C. Financiare 

Resursele financiare necesare activităţilor de prevenire, pregătire, protecţie, intervenţie ale 

Comitetului local se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul local. 

 

    CAP. 5 

    LOGISTICA ACŢIUNILOR 

      Logistica acţiunilor se asigură de consiliul local pentru acţiunile şi măsurile desfăşurate de la sediul 

propriu şi de către instituţiile publice şi operatorii economici cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu 

conform convenţiilor/contractelor de colaborare întocmite. 

 

    CAP. 6 

    ASIGURAREA REALIZĂRII ACŢIUNILOR: 

    A. Instruirea 

         Pentru pregătirea personalului cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu, Comitetul local, sub 

coordonarea Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi împreună cu alte organisme 

abilitate, participă la exerciţii generale şi aplicaţii în scopul pregătirii organelor de conducere ale 

forţelor de intervenţie, precum şi a populaţiei pentru protecţia şi intervenţia în situaţiile provocate de 

producerea unei situaţii de urgenţă specifice. 

Anual, comitetele judeţene organizează şi execută exerciţii aplicative pe baza unor programe 

adecvate pentru verificarea pregătirii tuturor forţelor de intervenţie, şi a populaţiei, funcţionării 

sistemului de înştiinţare, avertizare, prealarmare, alarmare, precum şi a tehnicii, mijloacelor şi 

materialelor de intervenţie aflate în dotare; exerciţiile vor fi prealabil anunţate, pentru a nu crea panică 

în zona unde urmează a se desfăşura. 

 

      B.  Planuri şi proceduri 

Punerea în alpicare a Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specificese 

realizează în concordanţă cu 

     -  Planul de evacuare-relocare; 

     -  Planul de instruire şi pregătire ; 

     - Fişele de instruire periodică, pe probleme de apărare împotriva efectelor seismelor şi 

alunecărilor de teren. 

 

D. Realizarea circuitul informaţional-decizional şi de cooperare 

 

Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, 

detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii 

şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi 

gestionare a unei situaţii de urgenţă specifice. 

Transmiterea informaţiilor şi a deciziilor se realizează în conformitate cu schema fluxului 

informaţional-decizional, aprobată prin planul propriu de apărare. 

Informarea secretariatului tehnic permanent ale comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă 

asupra locului producerii situaţiei de urgenţă specifice, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, 

precum şi asupra măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative. 

Schema de principiu a fluxului informaţional-decizional este prezentată în anexa nr. 3. 

Conţinutul cadru al raportului operativ ce se transmite în timpul acţiunilor de gestionare a 

situaţiei de urgenţă specifice este prezentat în anexa nr. 7. 

Primarul, conducerea comitetetului local pentru situaţii de urgenţă, precum şi celulele de 

urgenţă ale unităţilor social-economice amplasate în zone predispuse la alunecări de teren, au obligaţia 



să asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi 

hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie. 
 

     

 

 

 

DISPOZIŢII FINALE 

    ANEXE: 

    Anexa nr. 1  -  Dispoziţia privind constituirea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

(componenţa nominală a membrilor, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi, funcţiei, adresei şi a 

telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu; responsabilităţi şi misiuni); 

    Anexa nr. 2  -  Procedură de urgenţă - model -; numerele de telefon, fax unde se pot transmite  

decizii, dispoziţii, situaţii şi informaţii: primărie, poliţie, protecţia civilă etc.; 

    Anexa nr. 3  -  Schema fluxului informaţional-decizional; 

    Anexa nr. 4  - Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de seisme şi alunecări de 

teren, de pe raza zonei respective; 

    Anexa nr. 5  - Tabel cuprinzând forţele şi mijloacele de intervenţie şi nominalizarea unităţilor 

care vor interveni; 

    Anexa nr. 6  - Responsabilităţile privind luarea măsurilor de apărare şi de evacuare a 

oamenilor şi bunurilor pe fiecare obiectiv afectat (conform Planului de evacuare în situaţii de 

urgenţă); 

    Anexa nr. 7  - Responsabilităţi pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice către 

nivelul superior de decizie referitor la evenimentul produs şi efectele acestuia; 

   Anexa nr. 8   - Situaţia resurselor,  stocul de mijloace şi materiale de apărare (modul cum se 

acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la Comitetul pentru situaţii de urgenţă 

ierarhic superior); 

   Anexa nr. 9   - Reguli de comportare în cazul producerii unui seism sau alunecări de teren; 

   Anexa nr. 10  - Hărţi de risc; 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabel Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexa nr. 2   

Procedură de urgenţă 

numerele de telefon, fax unde se pot transmite  decizii, dispoziţii, situaţii şi informaţii: primărie, 

poliţie, protecţia civilă etc.; 

 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea instituţiei 

Numele şi prenumele 

conducătorului 

instituţiei publice  

 

Telefon 

serviciu 
Obs. 

1.  
Prefectură (prefect) 

 

CONSTANTIN  

DORIAN POCOVNICU 0234537200 
 

2.  
Prefectură  (subprefect) 

 

CLAUDIU BĂLAN 
0234537200 

 

3.  
Consiliului Judeţean 

(preşedinte) 

DRAGOS ADRIAN 

BENEA 0234534481 
 

4.  

Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă “Mr. C-tin ENE” al 

Judeţului Bacău 

CENTRUL OPERAŢIONAL 

SIMIONESCU MIHAI 

 0234573321 

 

5.  

Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă “Mr. C-tin ENE” al 

Judeţului Bacău 
SERVICIUL DE PROTECŢIE CIVILĂ 

COLUMBEANU 

CORNELIU 
0234511883 

 

6.  
Direcţie de Sănătate publică a 

Judeţului Bacău 

POPESCU MIHAELA 0234512850 

 

 

7.  
Direcţie Sanitar - Veterinară a 

Judeţului Bacău 

ZAHARIA VASILE 
0234586233 

 

8.  
Filiala Bacău a  Societatii 

Naţionale de Cruce Roşie .  

LEFTER  IOAN SILVIU  
0234523733 

 

9.  Inspectoratul Judeţean de Poliţie STEFAN ALEXA 0234511646  

10.  
Inspectoratul Judeţean de 

Jandarmi 

 

RUGINĂ GHEORGHE 

NICOLAIE 
 0234543131 

 

11.  Serviciul de Ambulanţă 
 

ENESCU SORIN 
0234142820  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3   

Schema fluxului informaţional-decizional 
______________________________________________________________________________ 

|                                                                              | 

|       ÎNŞTIINŢAREA, CULEGEREA DE INFORMAŢII ŞI TRANSMITEREA DECIZIILOR       | 

|           ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ SPECIFICE             | 

|                                                                              | 

| ___________________________________________            ____________________  | 

|| LEGENDĂ:                                  |          |PRIM-MINISTRU       | | 

||                                           |          |____________________| | 

|| ---- Înştiinţarea producerii unui cutremur|          |MINISTRUL           | | 

|| .... Culegerea de informaţii privind      |          |ADMINISTRAŢIEI ŞI   | | 

||      evaluarea efectelor cutremurului     |          |INTERNELOR          | | 

|| -..- Transmiterea deciziilor              |          |____________________| | 

||___________________________________________|          |COMITETUL NAŢIONAL  | | 

|                                                       |PENTRU SITUAŢII DE  | | 

|                                                       |URGENŢĂ             | | 

|                                                       |____________________| | 

|                                                       |INSPECTORATUL       | | 

|                           _______________             |GENERAL PENTRU      | | 

|                          |RADIO ROMÂNIA 1|<-----------|SITUAŢII DE         | | 

|                          |TVR CANAL 1    |            |URGENŢĂ             | | 

|                          |ROMPRES        |            |____________________| | 

|                          |_______________|<-----------|    |CENTRUL    |  |  | 

|                                                       |    |OPERAŢIONAL|  :  | 

|  ______________________    ______________     ________|__  |NAŢIONAL   |  |  | 

| |Unităţile M.          | |INCERC        |    |INSTITUTUL | |___________|  :  | 

| |Administraţiei şi     | |______________|    |NAŢIONAL   | |SECRETARIAT|  |  | 

| |Internelor            | |REŢEAUA       |<...|FIZICA     | |TEHNIC     |  :  | 

| |M. Apărării Naţionale | |SEISMICĂ      |    |PĂMÂNTULUI | |PERMANENT  |  |  | 

| |M. Agriculturii,      | |NAŢIONALĂ     |    |___________| |___________|  :  | 

| |Pădurilor şi          | |______________|...>|LABORATORUL|  ^   |    ^    |  | 

| |Dezvoltării Rurale    | |NOD BB -      |    |REŢEA      |  :   :    :    |  | 

| |M. Sănătăţii          | |Internet -    |    |NAŢIONALĂ A|  :   |    :    :  | 

| |M. Mediului şi        | |INCERC        |    |STAŢIILOR  |  :   :    :    |  | 

| |Gospodăririi Apelor   | |______________|    |SEISMICE   |  :   |    :    :  | 

| |M. Economiei şi       |         |           |___________|  :   :    :    |  | 

| |Comerţului            |         |---------------->   |     :   |    :    :  | 

| |M. Comunicării şi     |  _______v______          |   |     :   :    :    |  | 

| |Tehnologiei           | |INSPECTORAT DE|         |   |     :   |    :    :  | 

| |Informaţiilor         | |STAT ÎN       |         |   |     :   :    :    |  | 

| |M. Educaţiei şi       | |CONSTRUCŢII   |         |   |     :   |    :    :  | 

| |Cercetării            | |______________|         |   |     :   :    :    |  | 

| |M. Culturii şi        | :   ^                    |   |     :   |    :    :  | 

| |Cultelor              | |   :                    v___v_____:___v__  :    |  | 

| |M. Muncii,            | :   :                   |MINISTRU         | :    :  | 

| |Solidarităţii Sociale | |   :  _______________  |_________________| :    |  | 

| |şi Familiei           | :   : |GRUP OPERATIV  | |COMITETUL        | :    :  | 

| |Adm. Naţională a      | |   : |DE COORDONARE A| |MINISTERIAL      | :    |  | 

| |Rezervelor de Stat    | :   : |ACŢIUNILOR     | |PENTRU SITUAŢII  | :    :  | 

| |Oficiul Central de    | |   : |(constituit în | |DE URGENŢĂ       | :    |  | 

| |Stat pentru Probleme  | :   : |cazul          | |_________________| :    :  | 

| |Speciale              | |   : |producerii unui| |Centru Operativ  | :    |  | 

| |Consiliul Naţional    | :   : |cutremur cu    | |_________________| :    :  | 

| |al Audiovizualului    | |   : |efecte asupra  | |Secretariat      | :    |  | 

| |Soc. Română de        | :   : |populaţiei şi/ | |tehnic permanent | :    :  | 

| |Radiodifuziune        | |   : |sau            | |_________________| :    |  | 

| |Soc. Română de        | :   : |construcţiilor)|   ^  |              :    :  | 

| |Televiziune           | |   : |_______________|   :  :              :    |  | 

| |Autorităţi naţionale  | :   :                     :  |              :    :  | 

| |care coordonează      | |   :                     :  :              :    |  | 

| |utilităţi publice     | :   :                     :  |              :    :  | 

| |(energie, alimentare  | |   :                     :  :              :    |  | 

| |apă, gaze)            | :   :                     :  |  ............:    :  | 

| |Soc. Naţională de     | |   :                     :  :  :                |  | 

| |Cruce Roşie           | :   :                     :  |  :  -..-..-..-..-.:  | 



| |______________________| |   :                     :  :  : |                 | 

|      |      ^            :   :                     :  |  : :  Nivel central  | 

|______:______:____________:___:_____________________:__|__:_:_________________| 

|      |      :            |   :     ................:  :  : |                 | 

|      :      :            :   :     :    ..-..-..-..-..|  : :                 | 

|  ____v______:______      |  _:_____:____v______     _____:_v___              | 

| |JUDEŢ/M. BUCUREŞTI|     : |JUDEŢ/M. BUCUREŞTI |   |PREFECT    |             | 

| |__________________|     | |___________________|..>|___________|             | 

| |SERVICII PUBLICE  |     : |INSPECTORAT DE STAT|   |COMITET    |             | 

| |DESCENTRALIZATE   |     | |ÎN CONSTRUCŢII/    |<-.|PENTRU     |             | 

| |ALE ADMINISTRAŢIEI|     : |INSPECTORAT        |   |SITUAŢII   |             | 

| |PUBLICE CENTRALE  |     | |TERITORIAL ÎN      |   |DE URGENŢĂ |             | 

| |__________________|     : |CONSTRUCŢII        |   |___________|     ______  | 

|          ^               | |___________________|   |CENTRUL    |    |MASS- | | 

|          |               :    |INSPECTOR-ŞEF|      |OPERAŢIONAL|...>|MEDIA | | 

|          :               |    |_____________|      |___________|    |LOCALE| | 

|          |               :                         |Secretariat|    |______| | 

|          :               |                         |tehnic     |             | 

|          |               :                         |permanent  |             | 

|          :               |                         |___________|             | 

|          |               :         ____________      ^  |  ^  :              | 

|          :               |        |PRIMAR      |     :  :  |  |              | 

|          |               :        |____________|     :  |  :  :              | 

|          :               |        |COMITET     |..>..:  :  |  |              | 

|          |               :        |LOCAL PENTRU|        |  :  :              | 

|          :               |        |SITUAŢII DE |        :  |  |              | 

|          |               :        |URGENŢĂ     |<..-..-.v  :  :              | 

|          :   _________   |        |____________|           |  |              | 

|          |  |CELULA DE|  :        |Centru      |           :  :              | 

|          :  |URGENŢĂ  |..|.......>|operativ    |           |  |              | 

|          |  |_________|  :        |____________|           :  :              | 

|          :               :-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..:  |              | 

|          |                                                    :              | 

|          :-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-|              | 

|                                                                              | 

|                                                                 Nivel local  | 

|______________________________________________________________________________| 
Schema fluxului decizional  

pentru declararea stării de alertă şi/sau instituirea stării de urgenţă specifice 
                                        _________________________________ 

                                       | ACCIDENT ... DEZASTRU LIMITAT   | 

                                       |_________________________________| 

                                                      | 

                                                   ___v____ 

                                                  |DEZASTRU|   __________ 

                           _________________    ->|UMANITAR|->|          | 

                          |Parametri şi     |  |  |________|  |          |   

                          |criterii de      |  |   ________   |DECLARAREA|----> 

 _________                |evaluare a       |  |  |DEZASTRU|  |SITUAŢIEI | 

|EVENIMENT|   _________   |necesităţii      |  |->|SOCIAL  |->|ZONELOR ÎN| 

|SEISMIC  |  |COMITET  |  |declarării       |  |  |________|  |CARE S-AU | 

|ŞI/SAU   |->|LOCAL/   |->|stării de alertă |->|   ________   |PRODUS SAU| 

|ALUNECĂRI|  |JUDEŢEAN |  |şi/sau           |  |  |DEZASTRU|  |SUNT      | 

|DE TEREN |  |_________|  |instituirea      |  |->|ECONOMIC|->|IMINENTE  |----> 

|_________|               |stării de urgenţă|  |  |________|  |DEZASTRE  | 

                          |_________________|  |   ________   |          | 

                                               |  |DEZASTRU|  |          | 

                                                ->|ECOLOGIC|->|__________| 

                                                  |________| 

                                                      ^ 

                                                      | 

                                        ______________v__________________ 

                                       |  DEZASTRU MAJOR ... CATASTROFĂ  | 

                                       |_________________________________| 

 



Anexa nr. 4   

 

Situaţia 

cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de seisme  

 

 

A. Evidenţa bunurilor de patrimoniu: clădiri, lucrări inginereşti, dotări tehnologice diverse, 

valori cultural-artistice din administrarea instituţiilor publice şi private; 

 

 

B. Situaţia elementelor expuse - categorii, număr, vulnerabilităţi specifice, dotărilor critice şi 

surselor de mare risc; 

 

 

C. Evidenţa cladirilor şi obiectivelor care pot fi afectate de seisme şi alunecări de teren, 

conform expertizării şi încadrării în clase de risc seismic; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 

cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de alunecări de teren, de pe raza zonei respective 

 

 

 

 

Stabilitatea generala a zonei este foarte buna,stratificatia aproape orizontala a sedimentelor de 

terasa impiedicand producerea alunecarilor de teren.Rezistenta terenului este buna,permitand ampla- 

sarea constructiilor cu mai multe nivele practic oriunde pe teritoriul comunei,excluzand o zona de 20 

m,adiacenta vailor paraurilor unde se pot deasemeni amplasa astfel de constructii,dar numai in urma 

unui studiu geotehnic.Fundarea constructiilor cu un singur nivel nu ridica nici un fel de probleme , 

singura conditie impusa fiind fundarea sub adancimea de inghet a terenului,care pentru zona ce ne 

intereseaza este de circa 1 m. 

In concluzie,pe teritoriul comunei Cotofanesti nu exista riscul producerii de alunecari de teren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 5   

Tabel 

cuprinzând forţele şi mijloacele de intervenţie şi nominalizarea unităţilor care vor interveni 

conform convenţiilor/contractelor de colaborare întocmite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 6   

Responsabilităţile  

privind luarea măsurilor de apărare şi de evacuare a oamenilor şi bunurilor pe fiecare obiectiv 

afectat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 7   

R O M A N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

PRIMĂRIA LOCALITĂŢII_________________________________ 

 

DISPOZIŢIA 
 

Nr.___________ din ___ ___ 2006 
privind 

îndeplinirea responsabilităţilor pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice către nivelul 

superior de decizie referitor la evenimentul produs şi efectele produse de cutremure şi/sau alunecări 

de teren 

 

 În conformitate cu prevederile ORDINULUI COMUN AL MINISTERULUI 

TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI ŞI MINISTERULUI 

ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR   Nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru 

aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă 

specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren, Anexa B - la Regulament - 

Normativ privind Planul de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 

specifice provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren, Anexa 1 - la Normativ -     

Conţinutul orientativ al Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 

specifice. 

          În temeiul art.71 alin.(1) din Legea 215/2001, republicată, privind administraţia 

publică locală. 

DISPUN 

 Art. 1   Cu data de________________ dl.________________________________ 

îndeplineşte responsabilităţile pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice către nivelul 

superior de decizie referitor la evenimentul produs şi efectele produse de cutremure şi/sau alunecări de 

teren conform Conţinutului cadru al Raportului operativ - Anexa D - la Regulament . 

           

          
               

PRIMAR 
________________________ 

 

 

 

 

 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE  

SECRETAR 

                        ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Conţinutul cadru al Raportului operativ 

 
    1. Locul, data şi ora producerii dezastrului; elemente descriptive; 

    2. Situaţia la locul evenimentului: 

    - Persoane decedate  

    - Persoane traumatizate: pierderi de vieţi, răniţi, arşi, contaminaţi etc. 

    - Persoane în pericol/evacuate/relocate 

    - Locuinţe şi anexe gospodăreşti afectate: 

        - Distruse 

        - Avariate 

    - Suprafaţa de manifestare a dezastrului: 

        - Localităţi 

        - Surse de mare risc 

        - Obiective socio-economice 

        - Teren agricol 

        - Situaţia căilor de comunicaţii: drumuri naţionale, judeţene şi comunale avariate sau distruse, 

poduri şi podele avariate sau distruse, a liniilor de telecomunicaţii şi transport a energiei electrice, 

precum şi a reţelelor de transport ale operatorilor energetici; 

        - Animale mari moarte sau ameninţate 

        - Distrugeri de alte bunuri 

    3. Forţe şi mijloace de intervenţie 

    - existente 

    - necesare din alte judeţe 

    4. Măsuri urgente întreprinse; 

    5. Data şi ora trecerii de la o etapă a operaţiunilor de intervenţie la alta; 

    6. Cereri de forţe, materiale, mijloace şi asistenţă tehnică internă şi internaţională; 

    7. Alte date şi elemente în raport de evoluţia situaţiilor critice intervenite, durata acestora, măsuri 

luate: forţe şi mijloace cu care s-a acţionat, rezultate obţinute, nr. persoanelor şi gospodăriilor 

evacuate, măsuri de cazare, ajutoare asistenţă sanitară. 

 

 

 

 

     NOTĂ: 

    Rapoartele operative se transmit din 12 în 12 ore de la notificarea situaţiei de urgenţă specifice şi ori 

de câte ori situaţia impune. 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 8    

Situaţia resurselor,  stocul de mijloace şi materiale de apărare 

(modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la Comitetul pentru situaţii 

de urgenţă ierarhic superior); 

Nr.  

crt. 
Materiale Necesar Existent U.M. ECHIPAJ 

I. Tehnică si materiale de interventie  

1.  Aparat cu disc pentru taiat armaturi 1  Complet 
Deblocare-Salvare 

Intervenţie-Tehnică 

Descarcerare 

2.  
Aparat cu freza pentru taiat profiluri 

si tevi   
1  Complet 

Deblocare-Salvare 

Intervenţie-Tehnică 

3.  
Aparat cu lant pentru taiat fier-

beton, beton si  zidarie 
1  Complet Deblocare-Salvare 

4.  
Aparat de respiratie izolant cu aer 

comprimat 
2/1*  Complet 

Deblocare-Salvare 

Căutare-

Salvare(Cercetare) 

5.  Aparat de ridicat si tractat de 1,5 tf 2/1*  Complet 
Deblocare-Salvare 

Descarcerare 

6.  
Aparat de sudura si taiere cu flacara 

oxiacetilenica,   portabil 
2  Complet 

Deblocare-Salvare 

Intervenţie-Tehnică 

Descarcerare 

7.  Aparat de vedere pe timp de noapte 1  Complet 
Căutare-

Salvare(Cercetare) 

8.  Aparat pentru anestezii, portabil 1  Complet Prim Ajutor 

9.  
Aparat pentru incarcat butelii cu aer 

comprimat 
1*  Complet Intervenţie-Tehnică 

10.  
Aparat pentru suspensia targilor in 

autovehicule 
10  Complet Prim Ajutor 

11.  
Autocamion- Autospecială cu scule 

şi unelte de deblocare-salvare. 
1  Complet Deblocare-Salvare 

12.  Autosanitara 1  Complet Prim Ajutor 

13.  Autoscară 1   Intervenţie la înălţime 

14.  
Autospeciala cercetare şi 

interventie  pe sasiu de ARO 
1  Complet 

Căutare-

Salvare(Cercetare) 

15.  

Autospecială cu scule şi unelte 

specifice pentru intervenţia la reţele 

de apă, gaze, canal, termoficare, 

electrice, telecomunicaţii, etc. 

1  Complet Intervenţie-Tehnică 

16.  

Autospecială dotată echipament 

specific pentru scufundare şi 

căutare subacvatică.  

1  Complet 
Intervenţie la inundaţie 

şi/sau înec 

17.  Autospecială de descarcerare   Complet Descarcerare 

18.  
Autospecială cu apă şi spumă, 

motopompă sau utilaj mobil 
1  Complet 

Stingere a incendiilor cu 

apă şi spumă 

19.  Autospecială cu pulberi şi gaze 1  Complet 
Stingerea incendiilor cu 

pulberi şi gaze 

20.  
Autospecială sau utilaj pentru 

decontaminare. 
1  Complet Decontaminare  NBC 

21.  Autospecială filtrarea apei. 1  Complet Filtrarea apei 

22.  
Autospecială cu remorcă auto-

bucătărie rulantă 
1  Complet Preparare hrană 

23.  
Autocamion, tractor, sau alte 

autovehicule pentru transport. 
1  Complet Transport 

24.  Autospeciala pentru formatiunile 1  Complet Protecţie Civilă 



de protecţie civila,       AFAC-1 

25.  
Barca pneumatica pentru 10 

persoane 
1/1*  Bucata 

Intervenţie la inundaţie 

şi/sau înec 

26.  Berbec hidraulic 2/1*  Complet Deblocare-Salvare 

27.  Bidon din plastic 1  Bucata Echipaj 

28.  Binoclu 1  Bucata 
Căutare-

Salvare(Cercetare) 

29.  Bucatarie rulanta 1  Complet Preparare hrană 

30.  Busola 1  Bucata 
Căutare-

Salvare(Cercetare) 

31.  Cabluri electrice 2/1*  Complet 
Deblocare-Salvare 

Descarcerare 

32.  
Cabluri de remorcare si tractare 

(lanturi) 
2/1*  Complet 

Deblocare-Salvare 

Descarcerare 

33.  Canistra cu spirt sanitar 1  Bucata Prim Ajutor 

34.  
Cartuse filtrante pentru noxe 

chimice 
20/4*  Bucata 

Căutare-

Salvare(Cercetare) 

Stingere a incendiilor cu 

pulberi şi gaze 

Stingere a incendiilor cu 

apă şi spumă 

Intervenţie la înălţime 

35.  Cazma 2/1*  Bucata 
Căutare-

Salvare(Cercetare) 

Deblocare-Salvare 

36.  
Centura de siguranta pentru 

pompieri 
5/2*  Bucata 

Deblocare-Salvare 

Stingere a incendiilor cu 

pulberi şi gaze 

Stingere a incendiilor cu 

apă şi spumă 

Intervenţie la înălţime 

37.  Cheie pentru hidrant 2  Bucata 

Stingere a incendiilor cu 

pulberi şi gaze 

Stingere a incendiilor cu 

apă şi spumă 

38.  Ciocan baros de 5 kg 1  Bucata 

Deblocare-Salvare 

Intervenţie-Tehnică 

Căutare-

Salvare(Cercetare) 

Descarcerare 

39.  Ciocan electric percutant 1  Bucata 
Deblocare-Salvare 

Căutare-

Salvare(Cercetare) 

40.  Cizme lungi din cauciuc 5/2*  Pereche Echipaj 

41.  Colac de salvare 2/1*  Bucata 
Intervenţie la inundaţie 

şi/sau înec 

42.  

Complet cu materiale pentru 

deblocarea  

 supravietuitorilor 

2  Complet 

Deblocare-Salvare 

43.  Complet de lacatuserie-fierarie 1  Complet 

Deblocare-Salvare 

Intervenţie-Tehnică 

Căutare-

Salvare(Cercetare) 

Descarcerare 

44.  Complet de pansamente 2  Complet Prim Ajutor 

45.  Complet de protectie nr. 2 5/2*  Complet 
Decontaminare  NBC 

Căutare-

Salvare(Cercetare) 

46.  Complet de salvare de la inaltime 1  Complet  

47.  Complet de sudura electrica 1  Complet Intervenţie-Tehnică 

48.  Complet pentru marcarea drumurilor 2  Complet Căutare-



Salvare(Cercetare) 

49.  
Complet sanitar de salvare si prim 

ajutor 
1  Complet 

Prim Ajutor 

50.  Complet scule instalator apa si canal 2  Complet Intervenţie-Tehnică 

51.  Complet scule instalator gaze 1  Complet Intervenţie-Tehnică 

52.  Costum anticaloric aluminizat 3/1*  Bucata 
Stingere a incendiilor cu 

pulberi şi gaze 

53.  Costum de lucru in apa 3/1* 
 

 
Bucata 

Deblocare-Salvare 

Intervenţie-Tehnică 

Intervenţie la inundaţie 

 şi/sau înec 

54.  Cric hidraulic 12,5 tf 2/1*  Bucata Deblocare-Salvare 

55.  Cric hidraulic pana la 30 tf 2  Bucata Deblocare-Salvare 

56.  Cronometru 1/1*  Bucata 

Căutare-

Salvare(Cercetare) 

Prim Ajutor 

Decontaminare  NBC 

57.  Debitmetru gama portabil 1  Complet 
Căutare-

Salvare(Cercetare) 

Decontaminare  NBC 

58.  Detector acustic DA-01 1  Complet 
Căutare-

Salvare(Cercetare) 

59.  
Detector de substante toxice, tip 

Drager 
1  Complet 

Căutare-

Salvare(Cercetare) 

Decontaminare  NBC 

60.  Distantier hidraulic 2/1*  Bucata Deblocare-Salvare 

61.  
Dozimetru individual cu citire 

directa 
5/8*  Bucata 

Echipaj 

62.  Electroferastrau 1  Complet 
Deblocare-Salvare 

Intervenţie-Tehnică 

63.  Foarfeca hidraulica 2/1*  Bucata 
Deblocare-Salvare 

Intervenţie-Tehnică 

Descarcerare 

64.  
Foarfeca manuala pentru taiat fier-

beton 
1  Bucata 

Deblocare-Salvare 

Căutare-

Salvare(Cercetare) 

Descarcerare 

65.       Felinar de vant  2/1*  Bucata Echipaj 

66.  
Franghii pentru legaturi (streanguri 

si pripoane) 
2/1*  Bucata 

Deblocare-Salvare 

Descarcerare 

67.  Geanta sanitara  1/1*  Complet 

Prim Ajutor 

Descarcerare 

Intervenţie la inundaţie 

şi/sau înec 

Stingere a incendiilor cu 

apă şi spumă  

Stingerea incendiilor cu 

pulberi şi gaze  

Intervenţie la înălţime 

68.  Grup electrogen de 5 kVA portabil 1/1*  Complet 
Deblocare-Salvare 

Intervenţie-Tehnică 

Descarcerare 

69.  

Instalatie de evacuare a apei din 

subsoluri  

inundabile,echipata cu pompa 

submersibila ET-32 

1  Complet 

Intervenţie-Tehnică 

70.  
Instalatie de injectat aer proaspat in 

subsoluri, cu ventilator centrifugal 
1   

Intervenţie-Tehnică 

71.  
Instalatie portabila de filtrare 

complexa a apei cu debit de 50 l/h 
1  Complet Filtrarea apei 



72.  Joagar 2/1*  Bucata Deblocare-Salvare 

73.  Lampa antiex 3/2*  Bucata Echipaj 

74.  Lanterna portabila 5/4*  Bucata Echipaj 

75.  Lopată 2/1*  Bucata 
Căutare-

Salvare(Cercetare) 

Deblocare-Salvare 

76.  Masca contra gazelor 5/2*  Complet Echipaj 

77.  
Miniperna pneumatica pentru 

ridicat, tip cric   pneumatic 
1/1*  Complet 

Deblocare-Salvare 

Descarcerare 

78.  
Monitor portabil pentru detectia 

radiatiilor alfa, beta, gama 
1   

Căutare-

Salvare(Cercetare) 

79.  
Motocompresor cu unelte 

pneumatice 
1  Complet 

Deblocare-Salvare 

80.  Motoferastrau 1/1*  Complet 
Deblocare-Salvare 

Descarcerare 

81.  Motopompa hidraulica 1/1*  Complet 

Intervenţie la inundaţie 

şi/sau înec  

Stingerea incendiilor cu 

pulberi şi gaze  

Stingere a incendiilor cu 

apă şi spumă 

82.  Motopompa portabila 2  Complet 

Intervenţie la inundaţie 

şi/sau înec  

Stingere a incendiilor cu 

apă şi spumă 

Stingerea incendiilor cu 

pulberi şi gaze 

83.  Motopropulsor pentru barci 1/1*  Complet Barcă 

84.  
Panou incarcare distributie tensiuni 

grup-retea   consum 
1  Complet 

Intervenţie-Tehnică 

85.  Polizor electric universal de colt 1  Complet 
Deblocare-Salvare 

Intervenţie-Tehnică 

Descarcerare 

86.  Portavoce 1  Complet Echipaj 

87.  Proiector special de 1.000 W/220 V 1  Complet Intervenţie-Tehnică 

88.  Radiotelefon auto  12  Complet Autovehicul 

89.  Radiotelefon portabil 1/1*  Complet Echipaj 

90.  Remorca 2  Complet 
Autospecială(după 

necesităţi) 

91.  
Rezervor de 100 l pentru apa, din 

panza cauciucata 
5/10*  Bucata Filtrarea apei 

92.  Ruleta de metal de 10 m 1  Bucata Deblocare-Salvare 

93.  Sac mic cu atele diferite 2  Complet Prim Ajutor 

94.  
Scara culisanta din lemn cu 3 

elemente  
2/1*  Complet 

Căutare-

Salvare(Cercetare) 

Intervenţie la înălţime 

95.  Scara simpla de 4 m lungime 2/1*  Bucata Deblocare-Salvare 

96.  Set tubusoare indicatoare, tip Drager 4   
Căutare-

Salvare(Cercetare) 

Decontaminare  NBC 

97.  Statie radio unde scurte de 100 W 1  Complet  

98.  
Targa cu scripeti pentru coborarea 

ranitilor de la   inaltime 
2  Complet 

Intervenţie la înălţime 

99.  Targa sanitara 10/4*  Bucata Prim Ajutor 

100.  Târnăcop 2/1*  Bucata 
Căutare-

Salvare(Cercetare) 

Deblocare-Salvare 

101.  Topor 2/1*  Bucata 
Căutare-

Salvare(Cercetare) 



Descarcerare 

102.  Trusa de perfuzie   Complet Prim Ajutor 

103.  Trusa de reanimare respiratorie 2  Complet Prim Ajutor 

104.  

Trusa de stegulete pentru marcarea 

terenului  contaminat chimic 

(plantare manuala) 

2  Complet 
Căutare-

Salvare(Cercetare) 

105.  

Trusa de steguleţe pentru marcarea 

terenului contaminat radioactiv 

(plantare  

2  Complet 
Căutare-

Salvare(Cercetare) 

106.  manuala)     

107.  Trusa pentru electrician 2  Complet Intervenţie-Tehnică 

108.  Trusa pentru medic 2  Complet Prim Ajutor 

109.  Unealta electrica rotopercutanta 2/1*   
Deblocare-Salvare 

Descarcerare 

110.  Vinci de tractiune 5 tf1 2/1*  Bucata 

Deblocare-Salvare 

Intervenţie-Tehnică 

Descarcerare 

Intervenţie la inundaţie 

şi/sau înec 

II. Materiale de cazarmare si echipament  

1.  Aparat pentru incalzit electric 1*  Bucata Echipaj 

2.  Bidon din aluminiu de 25 l 1*  Bucata Echipaj 

3.  Bocanci 5/2*  Bucata Echipaj 

4.  Casca de protectie tip constructor 5/2*  Bucata Echipaj 

5.  Căciulă 5/2*  Bucata Echipaj 

6.  Cizme din cauciuc 5/3*  Bucata Echipaj 

7.  Cort pentru personal 3*  Bucata Echipaj 

8.  Echipament specific protectiei 

civile(costum postav;costum pânză 

doc;cămaşă;pulover;manta 

impermeabilă;scurtă impermeabilă) 

5/2*  Bucata Echipaj 

9.  Impermeabil  5/3*  Bucata Echipaj 

10.  Lenjerie de pat 5*  Set Echipaj 

11.  Manta de ploaie 5/3*  Bucata Echipaj 

12.  Marmita pentru transportul hranei  1*  Bucata Echipaj 

13.  Masa extensibila 1*  Bucata Echipaj 

14.  Manuşi electroizolante de joasa 

tensiune 
5/2*  Pereche 

Echipaj 

15.  Ochelari de protectie 5/2*  Bucata Echipaj 

16.  Ochelari pentru sudor 3/3*  Bucata Echipaj 

17.  Palmare din piele 5 /5*  Pereche Echipaj 

18.  Paturi pliante 5/2*  Bucata Echipaj 

19.  Patura 1/10*  Bucata Echipaj 

20.  Saltea 5*  Bucata Echipaj 

21.  Scaun pliant 5*  Bucata Echipaj 

22.  Vesela si tacamuri 5*  Set Echipaj 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 9    

Reguli de comportare în cazul producerii unui seism sau alunecări de teren 
 

    Reguli de pregătire antiseismică, protecţie, comportare şi acţiune a populaţiei în caz de 

cutremur şi/sau alunecări de teren 

 

    a) Cunoştinţe despre clădirile şi spaţiile în care locuim sau lucrăm, privind: 

    - evenimentele seismice precedente şi acţiunile lor asupra clădirii 

    - aplicarea măsurilor şi acţiunilor de evitare a distrugerilor parţiale sau totale asupra clădirilor în 

cazul declanşării unui cutremur puternic şi anume pentru: 

        - executarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente pentru a menţine caracteristicile de 

rezistenţă pe întreaga durată de exploatare/serviciu a clădirii; 

        - conştientizarea riscurilor la care s-ar expune dacă ar efectua modificări la clădire fără un aviz 

privind proiectul intervenţiei şi autorizaţiile legale din partea unui expert; toate modificările efectuate 

se înscriu în cartea tehnică a construcţiei; 

        - efectuarea unei expertize tehnice asupra clădirii, de către un expert autorizat sau de către un 

institut specializat conform prevederilor legale; 

        - executarea lucrărilor de consolidare, refacere şi reparaţii atât la clădire cât şi la instalaţiile 

aferente clădirii: apă, gaze, încălzire, electricitate, canalizare etc. numai pe baza raportului de expertiză 

şi a proiectelor autorizate; 

    - respectarea unor principii simple şi sigure pentru execuţia de clădiri rezistente în localităţi rurale, 

respectiv a cerinţelor legale privind calitatea construcţiilor în zone urbane, precum şi luarea măsurilor 

privind reabilitarea clădirilor în conformitate cu normele actuale; 

    - interzicerea intervenţiei asupra structurii clădirii - ex. lărgirea unor camere, mutarea pereţilor, 

practicarea de goluri, supraetajarea, săparea de pivniţe sau garaje etc. -, fără a avea un proiect întocmit 

de un specialist atestat pentru astfel de lucrări şi toate autorizaţiile necesare, deoarece altfel, se pot 

declanşa, cu sau fără seisme, procese de degradare rapidă sau chiar bruscă a clădirii, care pot periclita 

viaţa; 

    - întocmirea proiectelor de consolidare şi execuţia acestora precum şi recepţia lucrărilor în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare 

şi ale regulamentelor în vigoare; 

    - cunoaşterea de către asociaţiile de proprietari/locatari ale clădirilor multietajate - tip bloc -, a 

modului în care firmele cu sediul în apartamente respectă măsurile de protecţie antiseismică, precum şi 

pe cele de prevenire a unor incendii, explozii, deversări de materiale combustibile, toxice şi chimice. 

În aceste spaţii se interzice depozitarea de materiale pe planşee, peste sarcina pentru care au fost 

proiectate. Dacă firma este în locuinţa personală cu 1 - 2 niveluri, se vor aplica toate măsurile de 

protecţie pentru a nu afecta clădirile învecinate în cazul producerii unui cutremur, alunecare de teren, 

prin declanşarea de explozii, incendii etc.; 

    - interzicerea depozitării de materiale combustibile, explozive, substanţe toxice etc. în clădiri de 

locuit; amplasarea şi fixarea obiectelor grele se va face după consultarea unui specialist; 

    - fixarea antenelor de satelit de elementele structurale ale clădirii pentru ca în cazul unui cutremur să 

se evite căderea lor şi producerea de accidente; 

    - cunoaşterea măsurilor necesare prevenirii şi stingerii incendiilor şi aplicarea lor de către 

proprietarii, administratorii, locatarii din clădirile de tip bloc; 

    - cunoaşterea planului subsolului clădirii tip bloc şi a reţelelor de conducte din subsolul clădirii, 

precum şi cunoaşterea locurilor de amplasare a robineţilor şi vanelor de închidere a diferitelor utilităţi 

pe diferite ramificaţii; 

    - cunoaşterea şi verificarea periodică a tavanelor, podului, acoperişului, balcoanelor, cornişelor, 

calcanelor, coşurilor, terasei şi învelitorii blocului/casei, astfel ca în cazul unui cutremur să se evite 

căderea cărămizilor, placajelor, tencuielilor, ornamentelor, ţiglelor, olanelor, jardinierelor, în zona 

intrărilor, aleilor înconjurătoare, străzilor sau la vecini. Se va proceda similar la elementele ce ar putea 

să cadă dinspre clădirea învecinată, inclusiv pentru îmbinarea cu blocul alăturat sau gardurile de zid ale 

vecinilor; 



    - consultarea unui expert autorizat la cumpărarea sau închirierea unei locuinţe sau sediu de firmă, 

asupra evaluării rezistenţei antiseismice conform normativelor tehnice în vigoare, în vederea evitării 

expunerii la un potenţial risc. 

 

    b) Protecţia antiseismică în interiorul locuinţei sau locului de muncă 

    Măsuri de pregătire a locului de muncă sau locuinţei pentru prevenirea distrugerilor provocate de 

efectele unui seism: 

    - evitarea aglomerării spaţiilor de la locul de muncă sau din locuinţă cu piese de mobilier sau 

aparatură instabile la seism şi amplasate în vecinătatea locurilor în care se aglomerează de obicei 

familia, sau în spaţiul de lucru; 

    - asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse şi înalte, între ele şi prin prindere de un 

perete, grindă solidă în locurile unde se aglomerează de obicei persoane la locul de muncă sau în 

familie; 

    - amplasarea echipamentelor tehnice şi aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile - de 

exemplu: copiatoare, calculatoare mari, maşini de spălat, frigidere etc. -, astfel încât să nu se afle în 

vecinătatea ieşirilor din încăperi sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul în cazul 

unui seism; 

    - fixarea aparatelor în aşa fel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de cutremur; 

    - amplasarea obiectelor fragile şi valoroase într-un loc mai jos şi sigur; 

    - amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili în dulapuri în care să nu se poată răsturna, în 

încăperi în care nu se locuieşte şi nu există pericolul de contaminare şi de incendiu; 

    - asigurarea uşilor dulapurilor cu închizători eficiente la oscilaţii, astfel încât deplasarea veselei 

depozitate să nu producă accidente; 

    - procurarea în locuinţă a cel puţin unui extinctor şi amplasarea acestuia într-un loc cunoscut şi 

accesibil în orice moment, lângă sursele potenţiale de incendiu; învăţaţi utilizarea acestuia; 

    - reţinerea locului de amplasare a comutatoarelor, siguranţelor, robinetelor generale şi locale pentru 

apă, gaze şi electricitate şi a modului lor de manevrare, astfel încât, la nevoie, după seism, să puteţi lua 

măsurile minime de intervenţie de urgenţă - închidere/deschidere; 

    - păstrarea la îndemână o unei truse de scule adecvate. 

     

Dacă locuiţi într-o clădire multifamilială tip bloc, informaţi-vă personal sau prin administraţia 

asociaţiei despre îndeplinirea obligaţiilor legale privind: 

    - evaluarea rezistenţei antiseismice actuale a structurii clădirii; 

    - reparaţiile şi consolidările necesare; 

    - proiectarea şi executarea lucrărilor necesare; 

    - asigurarea pentru daune seismice, forme şi taxe necesare. 

    

 Reţineţi în memoria dvs. particularităţile localităţii, cartierului şi împrejurimile locuinţei dvs., ale 

drumului pe care vă deplasaţi zilnic la serviciu, şcoală sau cumpărături, având în vedere eventualele 

pericole descrise mai jos: 

    - căderea unor elemente de construcţie nestructurale: tencuielii, cărămizi etc.; 

    - spargerea şi căderea unor geamuri, în special la clădirile înalte; 

    - căderea unor obiecte, mobilier etc.; 

    - căderea unor stâlpi şi linii electrice; 

    - incendii rezultând din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, răsturnarea unor instalaţii de 

încălzire etc.; 

    - alunecări de teren, avalanşe în zona muntoasă, lichefierea unor terenuri nisipoase. 

    Obişnuiţi-vă să vă protejaţi şi când vă aflaţi într-o altă situaţie: în concediu, în delegaţie, la 

spectacole, în vizită etc. 

    Discutaţi cu toţi membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce aţi face fiecare în caz de 

cutremur şi faceţi periodic repetiţii. 

 

  

 



 

   c) Reguli de comportare raţională, individuale şi de grup: loc de muncă, familie, pe stradă, în 

timpul producerii seismului 

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

Nu vă speriaţi de zgomotele din jur. 

    2. Preveniţi tendinţele de a părăsi camera sau locuinţa, deoarece faza seismică iniţială are o durată 

redusă, astfel încât tocmai faza puternică a mişcării seismice vă poate surprinde pe scări, holuri, 

paliere, în aglomeraţie şi panică, conducând la accidente grave, nedorite. 

 

    Atenţie! 

    Scările sunt elemente de construcţii foarte sensibile la deplasările diferenţiate ale etajelor şi, chiar 

dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări sub efectul oscilaţiei seismice este extrem de 

periculoasă. Chiar dacă ieşirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinţă parter ar fi în principiu 

posibilă şi fezabilă în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară sunt multe alte riscuri: calcane 

şi coşuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc. 

 

    3. Rămâneţi în încăpere sau locuinţă, departe de ferestre care se pot sparge şi vă pot accidenta, 

protejaţi-vă sub o grindă, toc de uşă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a 

vă feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse, lămpi, tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel 

de posibilităţi vă puteţi proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi şi coate, cu faţa în jos 

iar cu palmele împreunate vă veţi proteja capul, ceafa, iar cu antebraţele pe lateral capul. Această 

recomandare implică o cunoaştere prealabilă a acelor elemente de construcţie rezistente, prin 

consultarea unui specialist atestat. 

    4. Dacă este posibil, închideţi sursele de foc cât puteţi mai repede iar dacă a luat foc ceva interveniţi 

imediat după ce a trecut şocul puternic. 

    5. Nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe fereastră, nu alergaţi pe scări, nu utilizaţi liftul, evitaţi aglomeraţia, 

îmbulzeala, iar dacă este posibil deschideţi uşa locuinţei spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, 

în vederea evacuării după terminarea mişcării seismice. 

    6. Nu alergaţi în stradă. 

    7. Dacă vă aflaţi în afara unei clădiri, deplasaţi-vă cât mai departe de clădire, feriţi-vă de tencuieli, 

cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuşi în stradă. Nu 

fugiţi pe stradă, deplasaţi-vă calm spre un loc deschis şi sigur. 

    8. Acordaţi prim ajutor persoanelor rănite. 

    9. În cazul în care sunteţi surprinşi de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier răsturnate, 

căutaţi să vă protejaţi capul şi membrele sau să vă asiguraţi supravieţuirea; ulterior veţi căuta să 

alarmaţi prin diferite metode vecinii cât şi echipele de salvare-intervenţie de prezenţa dvs. 

 

    d) Comportarea după producerea unui cutremur: 

    1. Nu părăsiţi imediat spaţiul, camera, apartamentul, clădirea în care v-a surprins seismul. Acordaţi 

mai întâi primul ajutor celor afectaţi de seism. Calmaţi persoanele intrate în panică sau speriate, în 

special copiii de vârstă mai fragedă. 

    2. Ajutaţi pe cei răniţi sau prinşi sub mobilier, obiecte sau elemente uşoare de construcţii, să se 

degajeze. Nu mişcaţi răniţii grav - dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniţi suplimentar din alte 

cauze - până la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat. 

    3. Îngrijiţi-vă de siguranţa copiilor, bolnavilor, bătrânilor, asigurându-le îmbrăcăminte şi 

încălţăminte corespunzătoare sezonului în care s-a declanşat seismul, în vederea unei eventuale 

evacuări din locuinţă sau clădire pentru o perioadă anume, de la câteva ore la câteva zile. 

    4. Nu utilizaţi telefonul decât pentru apeluri la salvare, pompieri sau de către organismul cu 

însărcinări oficiale în privinţa intervenţiei post-dezastru, în cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele 

telefonice. 

    5. Dacă s-a declanşat un incendiu, căutaţi să-l stingeţi prin forţe proprii. 

    6. Verificaţi preliminar starea instalaţiilor electrice, gaze, apă, canal, verificaţi vizual starea 

construcţiei în interior. În cazul constatării de avarii, închideţi alimentarea locală sau generală şi 

anunţaţi unitatea pentru intervenţie. Nu folosiţi foc deschis. 



    7. Părăsiţi cu calm clădirea, fără a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificaţi mai întâi scara şi drumul 

spre ieşire spre a nu vă expune la pericole. 

    8. Pentru orice eventualitate, preveniţi rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi etc. la 

ieşirea din clădire utilizând o cască de protecţie sau în lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect 

protector: geantă, ghiozdan, cărţi groase etc. 

    9. Dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, acţionaţi fără panică pentru deblocare. Dacă nu reuşiţi, iar 

acestea au vitraje, procedaţi cu calm la spargerea geamului şi curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, 

utilizând un scaun, o vază etc. Dacă se constată că în ascensor sunt persoane blocate, liniştiţi-le, mai 

întâi, după care solicitaţi concursul persoanelor autorizate. 

    10. Evitaţi clădirile grav avariate, cu excepţia unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri ce trebuie 

întreprinse cu un minimum de măsuri de securitate şi fără riscuri inutile. Evitaţi să fiţi confundat cu 

răufăcătorii pătrunşi în astfel de clădiri, nu aglomeraţi fără rost zonele calamitate. 

    11. Ajutaţi echipele de intervenţie pentru ajutor sau salvare. 

    12. Ascultaţi numai anunţurile posturilor de radioteleviziune naţionale şi recomandările de acţiune 

imediată ale organelor în drept. 

    13. Fiţi pregătiţi psihic şi fizic pentru eventualitatea unor şocuri ulterioare primei mişcări seismice - 

aşa numitele replici -, fără a intra în panică. Nu daţi crezare zvonurilor care apar frecvent imediat după 

seisme, chiar dacă aparent sunt vehiculate de aşa-zişi specialişti! 

    14. La evacuare daţi prioritate celor răniţi sau copiilor, bătrânilor, femeilor şi ascultaţi întocmai 

recomandările salvatorilor. 

    15. Experienţa cutremurelor precedente a dovedit că este util să aveţi cunoştinţe necesare 

supravieţuirii până la intervenţia echipelor de salvare în cazul unei situaţii extreme în care, de 

exemplu, aţi fi surprinşi sub nişte dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o cameră, incintă, ascensor 

etc. blocată, prin înţepenirea uşilor sau din alte cauze. 

    16. În primul rând trebuie să fiţi calmi, să îi liniştiţi pe cei şocaţi, să nu permiteţi reacţii de panică, să 

acordaţi primul-ajutor celor răniţi iar dacă dumneavoastră sau altă persoană din grup are posibilitatea 

de mişcare să faceţi un mic plan de salvare. Deblocarea căii de acces se poate încerca numai dacă prin 

aceasta nu se înrăutăţeşte situaţia - de exemplu prin mişcarea dărâmăturilor sau a mobilierului. 

    O variantă clasică de comunicare cu cei din afară, este să bateţi la intervale regulate cu un obiect tare 

în conducte învecinate sau în pereţii incintei, iar dacă aţi stabilit contactul verbal, furnizaţi informaţiile 

cerute şi cereţi primul ajutor necesar. Inspectoratul judeţean/local pentru Situaţii de Urgenţă va 

concentra personal specializat şi aparate de ascultare ca să identifice locurile cu persoane blocate. 

    Nu vă preocupaţi de durata timpului scurs până la salvare, deoarece în astfel de condiţii, deşi timpul 

pare nesfârşit, corpul uman îşi mobilizează resurse nebănuite pentru a trece peste o perioadă critică. În 

acest mod se explică durate extreme de rezistenţă de sute de ore în condiţii de blocare la cutremur a 

unor persoane aparent fragile, înregistrate în ţara noastră în 1977 şi în mod similar în întreaga lume. 

 

    e) Măsuri de verificare a stării clădirii, locuinţei: 

    - Daţi concursul dvs. organizaţiilor de intervenţie post-seismică pentru analiza stării construcţiilor, 

precum şi pentru celelalte activităţi întreprinse de organele în drept. 

    - Verificaţi mai întâi afară şi apoi cu precauţii şi în interior starea locuinţei, a clădirii pentru a vedea 

avariile. După primele observaţii proprii, este bine să vă adresaţi unui specialist-expert autorizat în 

construcţii pe care îl cunoaşteţi din timp, sau cu care aveţi o înţelegere sau un contract pentru astfel de 

situaţii - în cazul instituţiilor sau firmelor. 

    Dacă starea structurii construcţiei prezintă avarii evidente iar echipele autorizate nu au sosit încă, 

solicitaţi instituţiilor abilitate evaluarea de către specialişti a stării post-seismice a structurii clădirii şi 

aveţi în vedere continuarea ulterioară a operaţiunilor de proiectare şi execuţie a reparaţiilor şi 

consolidărilor, cu concursul asociaţiei de proprietari sau locatari. 

    - În cazul în care clădirea în care locuiţi este într-o stare de avariere a structurii evaluată de 

specialiştii abilitaţi legal ca fiind grav afectată de cutremur, va trebui să respectaţi dispoziţiile legale şi 

să vă adaptaţi la condiţiile de sinistrat. În acest sens organele administraţiei publice locale vor lua 

măsurile de relocare. 



    - Dacă aţi contractat o asigurare la o societate de profil, informaţi-vă cum trebuie să procedaţi pentru 

înregistrarea în termen legal a daunelor complete produse de cutremur, în vederea solicitării 

despăgubirilor. 

 

    f) Măsuri de revenire în normal a activităţii umane din zona afectată de cutremur 

    După producerea unui cutremur cu urmări deosebite, autorităţile publice locale împreună cu 

organismele abilitate vor lua măsurile necesare revenirii la normal a activităţilor umane din zona 

sinistrată sau calamitată. 

    Autorităţile publice locale vor întocmi pe baza investigaţiilor şi a expertizelor tehnice listele de 

priorităţi ale clădirilor afectate pentru execuţia intervenţiilor/consolidărilor şi reabilitării construcţiilor 

de locuit. 

    În acest sens investitorii, proprietarii şi/sau administratorii clădirilor de locuit vor participa la 

îndeplinirea măsurilor de investigare a clădirilor de locuit pentru a cunoaşte situaţia acestora după 

dezastru, vor solicita efectuarea de expertize tehnice asupra clădirilor afectate, şi elaborarea de proiecte 

de intervenţie/consolidare la clădirile avariate de cutremur, conform legislaţiei în vigoare. 

 

    g) Reguli de comportare în cazul alunecărilor de teren 

    Alunecările de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu după precipitaţii intense, 

în zone predispuse la aceste fenomene şi au evoluţie progresivă, astfel încât desfăşurarea lor se 

realizează într-un anumit interval de timp suficient pentru realizarea unor măsuri de protecţie. Atunci 

când începerea alunecării de teren poate fi semnalată, autorităţile publice locale împreună cu Comitetul 

local informează instituţiile şi populaţia din zona respectivă asupra pericolului creat şi acţiunilor de 

alarmare când alunecarea de pământ este iminentă, o dată cu urmărirea evoluţiei fenomenelor în zonă. 

    Informarea şi alarmarea asupra alunecării de teren se realizează de către autorităţile publice locale şi 

de comitetul local şi judeţean cu mijloacele specifice acestor tipuri de acţiuni. La recepţionarea 

informării sau a unor semnale despre începerea alunecării terenului, în zona care ar putea fi afectată se 

vor lua următoarele măsuri: 

    - Pregătirea evacuării persoanelor, instituţiilor şi bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregătite 

anticipat. 

    - Deconectarea, de către reprezentaţii autorizaţi - în caz de necesitate - a clădirilor de la sistemul de 

alimentare cu energie electrică, gaze, apă, încălzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte 

negative. 

    - Sprijinirea formaţiilor de intervenţie ale comitetului local sau judeţean în acţiunile de oprire, 

diminuare sau de deviere a alunecării de teren cu scopul de protejare a persoanelor şi construcţiilor, 

pentru micşorarea efectelor distructive ale alunecării de teren. 

    - Desfăşurarea acţiunilor sub conducerea comitetului local sau judeţean; vor fi luate în considerare 

numai sursele oficiale locale şi recomandările organelor în drept, evitându-se informaţiile bazate pe 

zvonuri. 

    La recepţionarea semnalului de alarmare în cazul alunecărilor de teren, care înseamnă că pericolul 

alunecării de teren nu poate fi evitat, se vor lua următoarele măsuri: 

    - Evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de evacuare, fără a 

lua lucruri inutile şi păstrând calmul. 

    - Respectarea regulilor de convieţuire în locurile sigure în care Comitetul judeţean/local, împreună 

cu autorităţile locale cât şi Societatea de Cruce Roşie vor lua măsurile necesare adăpostirii şi 

desfăşurării vieţii. 

    După stabilizarea alunecării de teren organele abilitate vor face o analiză a avariilor şi distrugerilor 

provocate la construcţii şi bunuri. În funcţie de avarii se vor lua măsuri de începere a lucrărilor de 

reparaţii şi consolidări iar în cazurile de distrugeri se vor lua măsuri de construire de noi clădiri pe alte 

amplasamente, autorizate. După caz se vor face demersurile necesare pentru obţinerea despăgubirilor 

prin sistemul de asigurări pentru pagubele produse de către alunecările de teren. 

 

 

 

 


