
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„DOBROGEA” AL JUDEŢULUI CONSTANŢA 
Compartimentul  Evidenţă, Analiză şi Prognoze Preventive 

 

III NNN FFF OOO RRR MMM AAA RRR EEE    PPP RRR VVV EEE NNN TTT III VVV ĂĂĂ    
 

NESECRET 
Page 1din 1 

Strada Mircea cel Bătrân nr. 110 Tel. 617381 / 520496 / e-mail comunicare@isudobrogea.ro/ Fax 616342 cod poştal 90066 
 

 
 

           CE TREBUIE SĂ FACEŢI DUPĂ UN CUTREMUR 
PUTERNIC? 

 
 

Aceste recomandări privesc acţiuni deosebit de importante de revenire la normal după 
impactul seismic prin colaborarea tuturor celor implicaţi. 
 Importanţa revenirii cât mai rapide la situaţia anterioară este subliniată şi de necesitatea de 

a utilize în unele cazuri spaţiile de locuit sau şcolile ca centre de prim-ajutor, evacuare-
cazare temporară pentru alte persoane. Nu plecaţi imediat din spaţiul în care vă aflaţi. 

 Ajutaţi răniţii sau pe cei prinşi sub mobilier, obiecte sau elemente uşoare de construcţii 
căzute, 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. Îngrijiţi-
vă de siguranţa copiilor, bolnavilor, bătrânilor, liniştiţi-i, asigurându-le îmbrăcăminte şi 
încălţăminte corespunzătoare sezonului, în vederea unei eventuale evacuări din clădire 
pentru o perioadă, de la câteva ore la câteva zile. 

 Nu utilizaţi telefonul decât pentru apeluri la salvare, pompieri sau organizaţii cu sarcini 
oficiale, în privinţa intervenţiei post-seismice, pentru a nu bloca circuitele necesare altor 
acţiuni. 

 Ascultaţi numai anunţurile posturilor de radio-televiziune oficiale şi recomandările de 
acţiune imediată ale organizaţiilor în drept. 

 Verificaţi preliminar starea instalaţiilor electrice, de gaz, apă, canal, verificaţi vizual şi 
starea construcţiei în exterior şi interior. 

 În cazul unor avarii constatate, închideţi, în măsura posibilităţilor, alimentarea locală sau 
generală şi anunţaţi imediat după aceea instituţia de specialitate pentru intervenţie. Nu 
utilizaţi foc deschis până nu aţi verificat dacă nu sunt scăpări de gaze. 

 La evacuare daţi prioritate răniţilor, copiilor, femeilor, bătrânilor şi ascultaţi recomandările 
salvatorilor. 

 Dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, acţionaţi fără panică pentru deblocare. 


