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MMIINNIISSTTEERRUULL  AAFFAACCEERRIILLOORR  IINNTTEERRNNEE  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTUULL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  
IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  

  
IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  

““GGHHEEOORRGGHHEE  PPOOPP  DDEE  BBĂĂSSEEŞŞTTII””  AALL  JJUUDDEEŢŢUULLUUII  MMAARRAAMMUURREEŞŞ  
IINNSSPPEECCŢŢIIAA  DDEE  PPRREEVVEENNIIRREE  

  

 
               CUTREMURUL PE ÎNŢELESUL TUTUROR 

Cutremur sau seism sunt termenii folosiţi pentru mişcările pământului, ce consta în vibraţii 
originate în zonele interne ale Terrei, propagate în formă de unde prin roci. Aceste vibraţii rezultă din 
mişcările plăcilor tectonice, fiind des cauzate de o activitate vulcanică. 

Măsurarea cutremurelor. Există diferite aparate pentru măsurarea caracteristicelor 
cutremurelor. Dintre acestea cele mai importante sunt accelerografele şi seismografele. Cele mai 
cunoscute scări de măsurare sunt Scara Richter şi Scara Mercalli.  

Scara seismologică Richter este o scală logaritmică, care este folosită pentru a evalua 
intensitatea cutremurelor.  

Efectele cutremurelor pe scara seismologică Richter prezintă următoarele caracteristici: 

MAGNITUDINE 
RICHTER DESCRIERE EFECTE 

FRECVENŢĂ 
DE 

PRODUCERE 
Sub 2,0 Micro Microseisme; nu se simt. 8.000 pe zi 
2,0–2,9 De obicei nu se simt, dar sunt măsurate/înregistrate. 1.000 pe zi 
3,0–3,9 

Minor 
Adeseori se simt, dar arareori produc pagube. 49.000 pe an 

4,0–4,9 Uşor Trepidaţii perceptibile ale obiectelor în interiorul clădirilor, zgomote 
prin lovire; pagube importante sunt puţin probabile. 6.200 pe an 

5,0–5,9 Moderat Pot provoca pagube importante, pe porţiuni restrânse, la clădirile prost 
construite şi pagube uşoare la clădirile bine construite. 800 pe an 

6,0–6,9 Puternic Pot provoca distrugeri în zone populate pe o rază de până la circa 
160 km. 120 pe an 

7,0–7,9 Major Pot provoca distrugeri importante pe întinderi mari. 18 pe an 

8,0–8,9 Pot provoca distrugeri importante în zone situate la sute de kilometri în 
jurul epicentrului. 1 pe an 

9,0–9,9 
Important 

Devastează zone pe o rază de mii de kilometri. 1 la 5 ani 
10,0 şi peste Devastator Nu s-au înregistrat; posibilă devastare la scară planetară. necunoscută 

Scara de intensitate Mercalli, este o scară care stabileşte intensitatea unui cutremur pe baza 
observaţiilor personale, subiective, din timpul cutremurului.  

Efectele cutremurelor pe scara de intensitate Mercalli prezintă următoarele caracteristici: 

GRAD DESCRIERE MAGNITUDINE (pe scara Richter) 

I. Instrumental 
Cutremurul nu este perceput 
decât de puţine persoane aflate în 
condiţii favorabile. 

Între 1 şi 2 grade 
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II. Slab 
Se simte de puţine persoane, în 
special de cele ce se găsesc la 
etajele superioare ale clădirilor. 

Între 2 şi 3 grade 

III. Perceptibil 

Se percepe în interiorul clădirilor, 
mai pronunţat la etajele 
superioare. Durata poate fi 
apreciată. 

Între 3 şi 4 grade 

IV. Moderat 

În timpul zilei este resimţit de 
multe persoane care se află în 
interiorul clădirilor. În exterior 
puțin perceptibil. 

4 grade 

V. Destul de puternic 

Este simţit aproape de toţi 
oamenii. Uşoare degradări ale 
tencuielilor, iar unele obiecte 
instabile se răstoarnă. 

Între 4 şi 5 grade 

VI. Puternic 

Mişcarea este simţită de toată 
lumea producând panică. 
Tencuiala cade, clădirile suferă 
avarii. Avarii însemnate la 
clădirile slab executate. 

Între 5 şi 6 grade 

VII. Foarte puternic 

Produce panică, iar oamenii 
părăsesc locuinţele. Avarii uşoare 
până la moderate la structurile de 
rezistenţă obişnuite. Avarii 
considerabile la construcţiile slab 
executate sau necorespunzător 
proiectate. Coşurile se prăbuşesc. 

6 grade 

VIII. Destructiv 

Avarii uşoare la structurile 
proiectate seismic. Avarii 
considerabile la clădirile obişnuite. 
Prăbuşirea structurilor de 
rezistenţă defectuos executate. 
Dislocări ale zidăriei de 
umplutură, căderea coşurilor 
înalte, monumentelor etc. 

Între 6 şi 7 grade 

IX. Violent 

Avarii însemnate la structurile de 
rezistenţă proiectate antiseismic. 
Se produc înclinări ale clădirilor 
cu schelet de rezistenţă bine 
proiectate. Distrugeri ale clădirilor 
slab executate. Crăpături în 
pământ. Conductele subterane se 
rup. 

7 grade 

X. Intens 

Majoritatea construcţiilor 
proiectate antiseismic se distrug 
odată cu fundaţiile. Pământul se 
crapă puternic. Se produc 
alunecări de terenuri. 

Între 7 şi 8 grade 

XI. Extrem 

Puţine structuri de rezistenţă 
rămân nedistruse. Apar falii la 
suprafaţa pământului. Conductele 
subterane complet distruse. 
Prăbuşiri şi alunecări puternice 
ale terenului. 

8 grade 

XII. Catastrofic Distrugerea este aproape totală. 
Obiectele sunt azvârlite în sus. Au Mai mare de 8 grade 
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REGULI DE COMPORTARE RAŢIONALĂ, INDIVIDUALE ŞI 

DE GRUP: LOC DE MUNCĂ, FAMILIE, PE STRADĂ, ÎN 
TIMPUL PRODUCERII SEISMULUI : 

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

femeile. Nu vă speriaţi de zgomotele din jur. 
 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. 
 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. 
 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. 
 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. 
 Nu alergaţi în stradă. 
 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. 
 Acordaţi prim ajutor persoanelor rănite. 
 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.  
     

IMPOTANT! 
NU UITAŢI : 

UNEORI CUTREMURUL POATE  FI URMAT DE REPLICI CARE 
POT FI LA FEL DE SEVERE SAU MAI PUTERNICE DECAT  

ŞOCUL  INIŢIAL. 
 
 
 
 

Adresa: Baia Mare , str. Vasile Lucaciu, nr.87, RO-430401, Tel: 0262211212, 0262211213 
Fax: 0262214921, 0262214981 , www.isumm.ro 

e-mail: pompierimm@rdslink.ro 

loc modificări ale reliefului. 


