
Aceste sfaturi  
sunt menite să vă 
pregătească pentru  
apariţia situaţiilor de 
urgenţă generate de 
dezastre şi pentru 
înlăturarea urmărilor 
acestora. 

  

 

SFATURI UTILE 
pentru reducerea 

riscurilor provocate de 
dezastrele naturale 

Dezastrele sunt fenomene 
naturale distructive, de origine 
geologică sau meteorologică, care 
pun în pericol sau afectează viaţa, 
mediul, bunurile şi valorile culturale 
şi de patrimoniu. 

Tipurile de risc naturale 
întâlnite la nivelul judeţului sunt:  
inundaţii, fenomene meteo 
periculoase (furtuni, grindină,  
înzăpeziri, avalanşe, caniculă),  
alunecări sau prăbuşiri de teren şi 
cutremure. 

   ATENŢIE ! 
Pentru a fi conştient şi activ în 

faţa pericolelor, 
 nu intraţi în panică  

la producerea acestora! 

 
 

În caz de  inundaţii,  
alunecări sau prăbuşiri de teren, 

cutremure sau alte dezastre, apelaţi 
numarul unic de urgenţe: 
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Alunecări de teren 
 
 
 
 
 

 Nu alergaţi în direcţia frontului de alunecare 
a terenului, pietrelor, noroiului (acţionaţi 
foarte repede pentru a vă salva viaţa) ! 

 Deplasaţi-vă pe înălţimile cele mai apropiate 
pentru a fi în afara pericolului ! 

 Nu vă întoarceţi pentru a nu vă expune 
pericolului !  

 Nu intraţi într-o clădire afectată pentru a evita 
orice accident datorat căderii unor părţi de 
construcţie ! 

Cutremure  
 
 
 

 Dacă sunteţi într-o clădire, adăpostiţi-vă sub o 
masă, un pat, etc. Nu părăsiţi clădirea pe 
timpul cutremurului  pentru a vă proteja de 
căderi de obiecte (etajere, geamuri sparte, 
etc.) ! 

 Dacă sunteţi pe stradă, îndepărtaţi-vă de 
clădiri şi cabluri electrice sau  adăpostiţi-vă 
sub un paravan pentru a vă proteja de căderile 
unor părţi de construcţie ! 

 Dacă sunteţi în maşină, opriţi la distanţă de 
construcţii şi cabluri electrice, fără a părăsi 
interiorul acesteia ! 

După prima replică: 
 Ascultaţi posturile de radio pentru a cunoaşte 

instrucţiunile de urmat ! 
 Opriţi gazul şi electricitatea şi nu folosiţi 

surse cu foc deschis pentru a evita orice risc 
de incendiu sau de explozie !  

 Nu folosiţi liftul ca să nu rămâneţi blocati ! 

 Ziua Internaţională pentru 
Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, 
constituie un mijloc de avertizare şi de 
pregătire a populaţiei în ceea ce priveşte cele 
mai frecvente riscuri naturale întâlnite la 
nivelul judeţului. 
 Prevenirea, reducerea şi înlăturarea 
efectelor generate de astfel de situaţii se 
desfăşoară prin activităţi de informare şi 
conştientizare permanentă-înaintea, pe timpul 
şi după producerea situaţiilor de urgenţă- 
privind riscurile generatoare de dezastre 
naturale precum şi regulile de comportare în 
astfel de situaţii.   
 Pentru prevenirea, diminuarea şi 
reducerea riscurilor provocate de dezastrele 
naturale, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă  al judeţului Maramureş îşi aduce 
aportul printr-un ansamblu integrat de 
activităţi specifice, măsuri şi sarcini 
organizatorice, de pregătire a populaţiei, care 
sunt planificate, organizate şi realizate 
conform prevederilor legale, în scopul  
protejării populaţiei, bunurilor şi mediului 
împotriva efectelor negative ale acestora, al 
înlăturării urmărilor dezastrelor şi asigurării 
condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor 
afectate. 
 Pentru ca această activitate să aibă 
efectele scontate, este necesară şi contribuţia 
administraţiilor publice locale, operatorilor 
economici, instituţiilor publice şi a populaţiei 
din zonele cu riscuri naturale şi din zonele 
afectate de astfel de calamităţi. 
 Cetăţenii sunt obligaţi să informeze 
serviciile de urgenţă abilitate despre iminenţa 
producerii unor situaţii de urgenţă, să 
participe, atât cât este raţional posibil, la 
solicitarea structurilor de intervenţie pentru 
limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de 
dezastre. De asemenea, cetăţenii sunt obligaţi 
să participe la exerciţiile de protecţie civilă la 
locul unde îşi desfăşoară activitatea sau în 
localităţile unde locuiesc. 
  
   

Fenomene meteo 
periculoase 

 Refugiați-vă în interiorul unei clădiri, sau 
dacă ați fost surprins afară în timpul unei 
ploi cu grindină, la adăpostul unui copac 
cu coronament mai des, în cazul în care 
nu sunt tunete și fulgere ! 

 Adăpostiți-vă într-o groapă sau șant ori 
lipiți de pământ, stând culcat,  dacă vijelia  
v-a surprins într-un loc deschis!  

 Pe timpul caniculei nu consumați alcool și 
evitați consumul băuturilor cu conținut 
ridicat de cofeină sau zahăr; consumați în 
medie 2 litri de lichide pe zi, dar nu prea 
reci ! 

Inundaţii 
 Închideţi uşile şi ferestrele pentru a 

încetini pătrunderea apei şi a limita 
pagubele ! 

 Debranşaţi instalaţiile electrice şi de gaz 
pentru a evita electrocutarea şi iniţierea 
incendiilor ! 

 Dacă nu aţi reuşit să vă evacuaţi, urcaţi la 
etajele superioare cu: apă potabilă, 
alimente, acte de identitate, aparat de 
radio cu baterii, lanternă, baterii de 
schimb, îmbrăcăminte călduroasă, 
medicamente şi aşteptaţi forţele de 
intervenţie ! 

 Fiţi gata să evacuaţi zona la cererea 
autorităţilor, luaţi actele de identitate cu 
dumneavoastră şi închideţi uşa de la 
intrare, pe cât posibil !  


