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  Protecţia Civilă a luat fiinţă ca urmare a necesităţii 
protejării noastre, a oamenilor, dar şi a valorilor materiale şi 

spirituale. 
   Preocupări pentru soarta populaţiei civile în situaţii de 

urgenţă, au existat de-a lungul întregii noastre istorii, încă 
înainte de înfiinţarea oficială a Protecţiei civile.  

 Astfel, un aspect important al protecţiei populaţiei în Evul 
Mediu l-a constituit tactica pământului pârjolit. Atunci  

câmpiile erau arse, aşezările pustiite, apele otrăvite, 
determinând oastea inamică să sufere de sete, foame şi boli. 

Însă populaţia civilă, ascunsă în munţi sau în alte locuri 
inaccesibile, numai de localnici ştiute, era protejată de 

incursiunile duşmanilor. 



  Instinctul de conservare şi de apărare 
în situaţii de pericol, manifestat şi 
transmis din generaţie în generaţie îşi 
găseşte oficializarea scrisă, pentru  

prima dată în istoria poporului român, în 
scrisoarea domnitorului Neagoe Basarab 

(1512 - 1521) către fiul  
său Teodosie, în care îl sfătuieşte pe el şi pe 

urmaşi, ca în caz de război, populaţia 
civilă (copii, bătrîni, femei) să fie 

dusă  înapoia zonelor unde urmează să 
aibă  loc luptele cu vrăjmaşii cotropitori.   

  Acest înscris dă pentru prima dată 
definiţia a ceea ce se se numeşte astăzi 
protecţia populaţiei civile şi a valorilor 

materiale şi spirituale.  



Ca instituţie de sine 
stătătoare, Protecţia Civilă a 

luat fiinţă la 28 februarie 
1933, zi în care Regele 

României, Carol al II-lea, a 
aprobat prin Înalt Decret 

Regal, Regulamentul 
Apărării Pasive, act 

normativ care stabilea 
constituirea primelor 

structuri de protecţie civilă.  
Iniţial, aceasta a funcţionat 
sub titulatura de Apărarea 
Pasivă, concept devenit 

Apărare locală antiaeriană 
în 1952, apoi Apărare Civilă 
în 1978 şi începând cu anul 

1996  şi până în prezent 
Protecţie Civilă. 



    Un eveniment important în cadrul 
transformării instituţionale a Protecţiei 

Civile l-a constituit fuzionarea 
Comandamentului Protecţiei Civile cu 

Corpul Pompierilor Militari în decembrie 
2004. Astfel, a luat fiinţă la nivel naţional, 
Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă, iar la nivel judeţean Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă “NICOLAE 

IORGA” al Judeţului Botoşani. 



 
 

MISIUNI SPECIFICE  
PROTECŢIEI CIVILE 

Adeseori activităţile sociale şi 
economice ale unor grupări umane pot 
fi tulburate de efectele tragice ale unor 

fenomene naturale.  
În plus, unele activităţi umane scăpate 

de sub control pot avea urmări 
dezastruoase asupra unor colectivităţi 

de oameni. 



 
 Fenomene naturale 

cu consecinţe 
dezastruoase sunt:  

 
cutremurele de pământ, 

alunecările de teren, 
inundaţiile, secetele 
prelungite, furtunile, 

înzăpezirile, 
epidemiile, epizootiile, 
incendiile de păduri sau 

de culturi. 
 
 



CUM NE PROTEJAM IN CAZ 
DE CUTREMUR? 



 În caz de cutremur,  vă recomandăm: 

Păstraţi-vă calmul, nu intraţi 
în panică, nu ţipaţi, chiar 

dacă se aud zgomote în jur! 



  
  
      Este periculos să fugiţi 

pe uşă sau să săriţi pe 
fereastră, cei care  aleargă 
pe scări sau  utilizează 
liftul, pot fi surprinşi de 
manifestarea puternică a 
cutremurului    şi pot fi 
răniţi ! 

.  
 
 



    NU staţi în picioare, 
vă puteţi dezechilibra ! 
Vă puteţi proteja mai 
bine, prin ghemuirea 
sub banca de clasă, sub 
o masă sau birou, dacă 
profesorii v-au spus că 
sunt rezistente. 

     Deoarece banca, 
masa sau biroul se pot 
mişca, se recomandă să 
vă prindeţi cu mâinile 
de picioarele băncii sau 
mesei pe durata 
seismului. 



      Dacă vă surprinde cutremurul în afara clasei, de exemplu 
pe coridor, vă veţi proteja prin ghemuire, lângă un perete 
interior, stând pe genunchi şi pe coate, protejându-vă zona  
urechilor şi ceafa cu palmele lipite de cap.  
      Profesorii sau părinţii se pot proteja sub tocul gros al 
unei uşi ori sub o grindă solidă, dacă specialiştii au spus că 
sunt rezistente şi pot lua şi copiii cu ei. 
      Dacă este întuneric şi nu vă puteţi orienta, aşteptaţi să vă 
protejeze profesorii/părinţii şi să treacă seismul, nu alergaţi 
prin clasă/casă.  
      Fiţi  atenţi şi la animale, deoarece pot deveni neliniştite 
sau chiar agresive. 



      
          Dacă este posibil, profesorii vor deschide uşa 

spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia în 
timpul seismului. Veţi rămâne în încăpere sau clasă, 
fără a fugi, a produce panică sau a îndemna pe alţii 
să iasă.  

  Dacă va fi nevoie, veţi ieşi din clasă sau clădirea 
şcolii numai după seism, împreună cu colegii şi 
cadrele didactice ! 

 Rămâneţi în clădire sau încăpere, departe de 
ferestre care se pot sparge şi vă pot accidenta, 

departe de pereţii exteriori, obiecte, mobile 
suprapuse, lămpi ! 



  Dacă vă aflaţi în curtea şcolii, fiţi atenţi şi vă 
îndepărtaţi de clădiri, vă feriţi de coşuri de fum, 
ziduri, geamuri, cornişe, tencuieli, fire electrice ! 



Ce trebuie să faceţi după cutremur? 
 
Mai întâi observaţi starea încăperii în care vă aflaţi şi nu vă 
grăbiţi să plecaţi ! Nu fugiţi din sală, nu săriţi pe fereastră, nu 
alergaţi pe scări şi nu folosiţi liftul, deoarece veţi fi expuşi unor 
pericole! 
 Profesorii vor deschide uşa, vor verifica mai întâi scara şi 
drumul spre ieşire spre a nu vă expune la pericole.  
 La plecare toţi veţi fi încălţaţi, pentru a vă feri de cioburi 
sau bucăţi de tencuială şi îmbrăcaţi potrivit anotimpului, pentru a 
vă feri de frig, ploaie, zăpadă. Dacă aveţi rucsacul de urgenţă, îl 
veţi lua pentru a face faţă situaţiei de după cutremur. 
 Veţi putea preveni rănirea provocată de căderea unor 
bucăţi de tencuială sau cărămizi la ieşirea din clădire, punând un 
obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.) deasupra 
capului. 
 
 



•     Dacă la ieşire sunt uşi blocate, aşteptaţi  în linişte ca 
profesorii să solicite ajutor pentru deblocare. 
    Telefonul fix sau mobil se va utiliza numai după ce aţi 
ajuns în zona sigură, dinainte cunoscută, dar se 
recomandă numai în cazuri de urgenţă, pentru a nu bloca 
circuitele necesare intervenţiilor. 

•     Dacă este vreme bună, veţi sta într-un loc deschis şi 
sigur, indicat de profesori. 

•      Dacă este frig sau ploaie, veţi merge într-o clădire 
sigură indicată de profesori. 



• RUCSACUL DE URGENŢĂ AL ELEVULUI 
 

          Este bine ca fiecare elev să aibă pregătit, acasă (în camera sa ori 
lângă ieşire), sau/şi la şcoală (în dulapul clasei), un mic rucsac cu cele 
necesare după un cutremur cu urmări deosebite : 

 
• - 2 - 4 sticle de plastic de 0,5 litri cu apă potabilă / minerală, pahare 
• plastic, 3 - 4 pachete x 200 g biscuiţi simpli; 
• - trusa de prim ajutor cu o rolă de faşă / bandaj sau 6 pansamente la 
• plic, o rolă leucoplast, dezinfectant lichid sau pudră ; 
• - săpun, prosop mic, şerveţele de hârtie, hârtie igienică, pastă de dinţi,; 
• - lanternă, un mic aparat de radio cu tranzistori şi baterii de rezervă 
• utilizabile în caz de urgenţă pentru trei zile; 
• - un pulover, o căciuliţă, mănuşi, un şal sau o pătură subţire şi o 
• pelerină de ploaie cu glugă, pliabilă, 3 ciorapi / 3 dresuri groase, 3 
• tricouri ; 
• - un fluier de tip sport pentru solicitare ajutor ; 
• - un carneţel şi pix, lista cu adrese şi telefoane de acasă şi de la rude, 
• cheia de la casă, bani. 

 





Rucsacul  
de 

urgenţă 



CUM NE PROTEJAM IN CAZ DE 
INUNDATII? 



 Nu putem împiedica ploile să cadă din cer, dar 
putem face astfel încât acestea să ne afecteze 
cât mai puţin. Pentru asta trebuie să avem 

grijă de natura din locurile unde trăim. Dacă 
aruncăm sticle şi gunoaie în râuri, acestea, pe 
lângă faptul că poluează mediul, se vor aduna 

şi vor forma adevărate baraje. Acolo se va 
strânge apa în cazul unor ploi mai puternice. 

Această apă, la un moment dat, va da pe 
dinafară. Şanţurile de pe marginea drumurilor 
au menirea de a lăsa să se scurgă apa de ploaie. 
În timp, pe fundul şanţurilor se depun nămol şi 
gunoaie. Şanţurile sunt astupate, iar apa nu se 
mai scurge, ci năvăleşte în curţile oamenilor. 



Fii informat! 
     Din fericire, de cele mai multe ori o inundaţie nu vine într-o 

clipă, ca un cutremur. Durează mai multe ore sau zile până 
când locul este acoperit de ape. Aşa că oricine se poate pregăti. 

     Atunci când meteorologii anunţă din timp locurile unde va 
ploua mai mult şi cantităţile de apă care vor cădea, primarul si 
angajaţii primăriei au datoria să anunţe locuitorii despre 
posibilitatea unei inundaţii. Anunţul se numeşte avertizare.  

     Ascultă şi fă doar ceea ce spun autorităţile şi ceea ce se 
anunţă la radio şi la televiziune. Zvonurile care circulă pot 
încurca oamenii, în loc să-i ajute.  

     Gândeşte-te la lucrurile care vă pot fi de folos, ţie şi familiei, 
în timpul unei inundaţii: funii, corzi, veste de salvare, colac, 
bărci gonflabile, cizme de cauciuc, folii de plastic, saci cu nisip.  

     E foarte bine să ştii din timp dacă locul în care trăieşti poate 
fi inundat. Întreabă-i pe cei mari dacă în trecut s-a întâmplat 
vreodată ca localitatea în care trăieşti să fie inundată. Află ce au 
făcut oamenii care s-au salvat atunci. Fă-ţi un plan de evacuare 
împreună cu familia ta. Gândeşte-te unde puteţi merge, dacă 
trebuie să vă părăsiţi locuinţa, unde adăpostiţi animalele şi ce 
trebuie să aveţi la voi. 



Avertizarea  
 
 
 

       Primarul sau o altă autoritate va face anunţurile importante şi va 
avertiza populaţia în privinţa pericolelor. Această persoană va anunţa 
întreruperea curentului electric, eventualele devieri de drumuri, evacuarea 
populaţiei. După încetarea inundaţiilor, va anunţa dacă apa este bună de 
băut sau nu, dacă se vor face dezinfectări sau vaccinări.  

        Dacă ai primit o astfel de avertizare este momentul ca împreună cu 
familia să vă puneţi lucrurile la adăpost, undeva în pod, în speranţa că apa 
nu va ajunge la ele. Părinţii trebuie să întrerupă curentul şi gazele, să 
elibereze animalele domestice, să pună la adăpost eventualele substanţe care 
pot polua mediul (chimicale, benzină, îngrăşăminte).  

        E bine să ai la îndemână un telefon. Numărul de urgenţă este 112. 
Sunând aici vei fi ajutat dacă ai nevoie de ambulanţă, pompieri sau poliţie. 
Nu suna însă decât în caz de urgenţă.  

 Tot acum este timpul să pregăteşti bagajul sau trusa pentru situaţii de 
urgenţă în care trebuie să ai: apă, conserve cu mâncare, acte, haine de 
schimb, o trusă de prim ajutor, pături sau un sac de dormit, lanternă şi 
baterii, radio portabil.  
 



 Evacuarea 
 

            Uneori, în lupta cu apele, oamenii sunt învinşi. 
Indiferent de câte baraje şi diguri se înalţă pentru a opri 
şuvoiul apelor, el se încăpăţânează să crească şi ameninţă 
satele şi locuinţele oamenilor. În acel moment autorităţile iau 
hotărârea să evacueze oamenii din satele care pot fi inundate 
şi să-i pună la adapost. În acest caz, tu şi familia trebuie să:  

• Părăsiţi casa din momentul în care sunteţi anuntaţi de 
autorităţi.  

• Nu pierdeţi vremea încercând să salvaţi lucruri din casă, 
viaţa voastră este mai importantă.  

• Urmaţi drumul indicat de autorităţi, nu vă abateţi de la 
traseu, nu o luaţi pe scurtătură.  

• Dacă puteţi, ajutaţi-vă vecinii mai bătrâni sau bolnavi.  
• Nu beţi decât apă îmbuteliată, chiar dacă fântânile nu au fost 

inundate.  
 



Unde vă duceţi? 
    La o rudă sau la prieteni care 

au case în zone fără inundaţii 
şi care pot să vă găzduiască. 
Dacă nu aveţi nici rude, nici 
prieteni, autorităţile vă vor 

caza în adăposturi 
improvizate, unde veţi primi 
mâncare şi apă şi unde veţi 

sta până se vor retrage apele. 



CUM NE PROTEJAM IN CAZ DE 
INCENDIU? 



 Dacă eşti singur acasă şi s-a produs un incendiu, nu intra în panică: 
ieşi din locuinţă, anunţă un vecin despre incendiu si roagă-l să sune la 
pompieri. În nici un caz nu te întoarce în locuintă să-ţi salvezi jucăriile 
preferate: viaţa ta este mai importantă, iar părinţii iţi vor cumpara 
altele. 

• Dacă părinţii te-au încuiat în casă şi nu poţi ieşi din locuinţă, închide 
uşa camerei în care se află incendiul, aşază-te în dreptul ferestrei 
deschise dintr-o altă cameră şi strigă cât poţi de tare după ajutor. Ai 
grijă să nu cazi. În nici un caz nu încerca să te ascunzi în dulap sau 
sub pat. 

• Dacă, din întâmplare, ţi se aprind hainele, nu te agita, nu da din mâini. 
Focul are nevoie de oxigen ca să ardă şi orice curent de aer (chiar şi 
cel pe care îl faci dând din mâini sau agitându-te) îl aprinde şi mai 
tare. 

• Culcă-te la pământ şi răsuceşte-te stânga-dreapta până când stingi 
focul. Acoperă-ţi faţa cu o batistă umedă. 

• Din nefericire, mulţi copii nu s-au putut salva din incendii pentru că 
au fost încuiaţi în casă şi nu au ştiut să deschidă geamurile şi să strige 
după ajutor. 



Incendiul din bucătărie 
 

        Dacă mâncarea ia foc într-o cratiţă şi eşti singur 
acasă, închide repede aragazul. În nici un caz nu 
încerca să arunci apă pe o cratiţă în flăcări, pentru că 
uleiul va sări pe tine şi te va arde, iar incendiul se 
poate răspândi. Pune un capac peste cratiţă, având 
grijă să nu-ţi ia foc hainele sau părul, dar numai dacă, 
anterior, ai exersat cu părinţii acest lucru. Neavând 
oxigen, focul se va stinge. Dacă nu poţi face asta, nu e 
nimic. Important este să nu-ţi pui viaţa în pericol. Ieşi 
cât mai repede din bucătărie şi închide uşa în urma ta. 
În acest fel, focul nu se va răspândi şi în alte încăperi. 
Ieşi din casă şi cere ajutorul unui vecin sau apelează 
numărul de urgenţa 112, pentru a cere ajutor de la 
pompieri. 





• Nu folosiţi sobe, plite, 
radiatoare şi / sau aparate 

electrice lăsate sub tensiune. 
• Nu vă jucaţi cu chibriturile, 

brichetele şi alte surse de 
foc. 



CUM NE PROTEJAM IN CAZ DE ALUNECARE DE TEREN? 

• Alunecarile de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu dupa precipitatii intense, in zone predispuse la 
aceste fenomene si au evolutie progresiva, astfel incat desfasurarea lor se realizeaza intr-un anumit interval de timp suficient 
pentru realizarea unor masuri de protectie. Atunci cand inceperea alunecarii de teren poate fi semnalata, autoritatile publice 
locale impreuna cu Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta informeaza institutiile si populatia din zona respectiva asupra 
pericolului creat si actiunilor de alarmare cand alunecarea de pamant este iminenta, o data cu urmarirea evolutiei 
fenomenelor in zona. 

• Informarea si alarmarea asupra alunecarii de teren se realizeaza de catre autoritatile publice locale si de comitetul local si 
judetean cu mijloacele specifice acestor tipuri de actiuni. La receptionarea informarii sau a unor semnale despre inceperea 
alunecarii terenului, in zona care ar putea fi afectata se vor lua urmatoarele masuri: 

• Pregatirea evacuarii persoanelor, institutiilor si bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregatite anticipat. 
• Deconectarea, de catre reprezentatii autorizati - in caz de necesitate - a cladirilor de la sistemul de alimentare cu energie 

electrica, gaze, apa, incalzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte negative. 
• Sprijinirea formatiilor de interventie ale comitetului local sau judetean in actiunile de oprire, diminuare sau de deviere a 

alunecarii de teren cu scopul de protejare a persoanelor si constructiilor, pentru micsorarea efectelor distructive ale alunecarii 
de teren. 

• Desfasurarea actiunilor sub conducerea comitetului local sau judetean. Vor fi luate in considerare numai sursele oficiale 
locale si recomandarile organelor in drept, evitandu-se informatiile bazate pe zvonuri. 

• La receptionarea semnalului de alarmare in cazul alunecarilor de teren, care inseamna ca pericolul alunecarii de teren nu 
poate fi evitat, se vor lua urmatoarele masuri: 

• Evacuarea persoanelor si bunurilor materiale in locurile desemnate in planurile de evacuare, fara a lua lucruri inutile si 
pastarndu-ne calmul. 

• Respectarea regulilor de convietuire in locurile sigure in care Comitetul judetean/local, impreuna cu autoritatile locale cat si 
Societatea de Cruce Rosie vor lua masurile necesare adapostirii si desfasurarii vietii. 

• Dupa stabilizarea alunecarii de teren, organele abilitate vor face o analiza a avariilor si distrugerilor provocate la constructii si 
bunuri. In functie de avarii se vor lua masuri de incepere a lucrarilor de reparatii si consolidari, iar in cazurile de distrugeri se 
vor lua masuri de construire de noi cladiri pe alte amplasamente, autorizate. Dupa caz se vor face demersurile necesare 
pentru obtinerea despagubirilor prin sistemul de asigurari pentru pagubele produse de catre alunecarile de teren. 
 



Ce sunt alunecările de teren ? 
• Alunecările de teren reprezintă deplasări ale versanţilor 

dealurilor. Ele se pot produce de-a lungul pantei sau lateral, 
ca urmare a unor fenomene naturale (ploi torenţiale, 
prăbuşiri ale unor grote, eroziuni puternice, cutremur de 
pământ), sau chiar ca urmare a unor activităţi umane. 

  Care sunt semnele alunecării de teren ? 
• Fisuri (crăpături) pe pământ, pe asfalt, în pereţii clădirilor, 

copaci înclinaţi, stâlpi şi garduri strămutate din loc, dispariţia 
bruscă a apei din fântâni şi izvoare, scârţâitul elementelor de 
construcţie ale caselor, starea alarmată a păsărilor şi a 
animalelor. 

                      Ce faci în caz de alunecare de teren ? 
• Ieşi imediat din casă pe un teren drept. Înştiinţează şi vecinii, 

ajută pe cei ce au nevoie. Apelează la serviciile specializate 
(poliţie, pompieri, salvarea). Ia măsuri pentru securitatea 
oamenilor şi păstrarea bunurilor materiale. 



CUM NE PROTEJAM IN CAZ 
DE FURTUNA? 



FURTUNILE 
 
 
 

                                                   Ce sunt furtunile ? 
                   Sunt fenomene rezultate din mişcarea rapidă şi puternică, cu forţe 

distrugătoare şi de lungă durată a aerului. După pagubele pricinuite, pot fi 
comparate cu cutremurul de pământ. Furtuna distruge clădiri durabile, 
demolează construcţiile uşoare, stâlpii de înaltă tensiune sau de comunicaţii, 
rupe şi smulge din rădăcini copacii, scufundă vase, deteriorează magistrale 
auto, căi ferate. 
 

                               Ce faci dacă ai fost prevenit despre furtună ? 
                   Deconectează energie electrică. Adună membrii familiei acasă. 

Închide bine uşile, geamurile, orificiile pentru ventilare. Geamurile mari pot 
fi protejate cu scânduri. De pe acoperiş, balcoane, logii, ia obiectele ce pot fi 
luate de vânt. Uneltele din gospodărie trebuie duse în încăperi. Stinge focul 
în sobe. Ţine în ordine beciurile, subsolurile pentru a fi folosite în caz de 
necesitate. Când furtuna a început, stai în clădire, atent să nu te răneşti cu 
cioburi de sticlă. Nu se recomandă ieşitul în stradă imediat după ce a încetat 
vântul, deoarece o rafală se poate repeta. 
 

                       



 
 

Ce faci dacă furtuna te ia prin surprindere ? 
       Dacă vijelia te-a găsit în loc deschis, nu fugi, mai 

bine e să te adăposteşti într-un şanţ, groapă, orice 
adâncitură, lipit de pământ, cu mâinile acoperind 

capul. Nu ceda în faţa panicii, acţionează conştient, 
reţine pe alţii de la fapte disperate. Furtuna poate fi 
însoţită de fulgere, ploaie, grindină. Nu te apropia de 

obiectele metalice, de stâlpii de tensiune, de 
paratrăsnete. Pe loc deschis, dacă stai culcat, fulgerul 

poate trece peste picioare şi vei rămâne în viaţă. 
Poziţia în picioare e cu mult mai periculoasă. Stai 

departe de copacii izolaţi, dar nici nu te depărta mult 
de ei. Fulgerul nu loveşte des, nu nimereşte repetat în 
acelaşi loc şi de obicei atinge obiectul cel mai înalt sau 

cel mai masiv. 
 



PRIMĂRIA ORAȘULUI DARABANI PRIN 
COMPARTIMENTUL PROTECȚIA CIVILĂ , 
VĂ RECOMANDĂ SĂ RESPECTAŢI ŞI SĂ 

APLICAŢI ÎNTOCMAI CEEA CE AŢI 
VIZIONAT.  
ASTFEL , 

VĂ PROTEJAŢI VIAŢA! 



VĂ MULŢUMIM 
PENTRU ATENŢIE! 
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