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A. Măsurile de protecţie în cazul izbucnirii SE. 

1.  Cutremur de pămînt (seismul):    

          În zonele seismice există încă numeroase clădiri vulnerabile şi persistă dilemele privind 

posibilităţile teoretice şi reale de protecţie a vieţii la cutremur.  În SUA, Japonia, ca şi în alte 

ţări, toate cursurile, manualele şi tehnicile de supravieţuire la cutremur încep cu recomandarea 

deja clasică: „duck, cover, hold” (sau „drop, cover, hold”), adică: în caz de cutremur 

respectaţi trei faze: „vă ghemuiţi, vă acoperiţi / protejaţi şi vă susţineţi” sau („vă aruncaţi 

la pământ, vă acoperiţi / protejaţi şi vă ţineţi de ceva”), fiind vorba de ghemuirea sau 

aşezarea cu faţa în jos, la podea, pe genunchi şi coate sau palme, acoperirea capului cu braţele 

şi palmele, protecţia sub o banca de clasă, masă solidă sau birou, cadrul uşii etc., după caz 

apucând cu mâinile piciorul mesei, biroului sau băncii. 

 

 

 

 



           1. 1.Măsurile de protecţie preventive sau în caz de pericol al cutremurului: 

- asigurarea salariaţilor cu medicamente – a) - o trusă cu medicamente pentru secţie (serviciu, 

birou), b) - fiecărui membru al formaţiunii protecţiei civile – pachet individual de pansament, c) - *geantă 

sanitară pentru postul sanitar; 

- instruirea colaboratorilor în domeniul acordării primului ajutor medical; 

- fixarea mobilei masive ( de perete, podea); 

- fixarea tehnicii de calcul, computerilor personale de masă(căptuşeală de cauciuc); 

- organizarea păstrării documentelor de importanţe şi banilor în safeurile metalice. Dublaj 

informaţiei de pe computatoare, ce ţin informaţia activităţii financiar-bancare; 

- organizarea antrenamentelor în acţiunile salariaţilor în cazul seismului (aprecierea locurilor 

inofensive în birouri, clădire – lângă pereţii interiori de rezistenţă şi golurile uşilor interioare, evacuarea 

din clădiri). Se interzice evacuarea din clădiri în timpul seismului de la nivelul mai sus de a doilea. În 

cazul evacuării să stabileşte locul de strîngere a salariaţilor (locul deschis). 

 

1.2. Măsurile de protecţie preventive sau în caz de pericol al  contaminaării radioactive sau chimice: 

- organizarea cercetării radioactive (chimice) se efectuează de către formaţiunile PC teritoriale - 

subgrupe de cercetare şi observare şi de către centrele de medicina preventivă; 

- trecerea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (C.S.E.) şi a Grupului de dirijare (G.D.) ale AŞM  

la regim de lucru de 24 ore ; 

- informarea salariaţilor despre măsurile de protecţie necesară; 

- pregătirea mijloacele de protecţie individuale (MPI) pentru a fi eliberate personalului (măşti 

antigaz ); 

- confecţionarea mijloacelor simple de protecţie a organelor de respiraţie; 

- petrecerea măsurilor de pregătire pentru ermetizarea încăperilor; 

- organizarea profilaxiei cu iod (în cazul contaminării radioactive); 

- prezentarea informaţiei despre situaţiile pe teritoriul instituţiilor academice în C.S.E. a AŞM  pe 

telefonul 0 22 27 14 78, 0 22 73 71 90, 060101952. 

 

B. Măsurile de protecţie în cazul izbucnirii SE. 

1. Cutremur de pămînt - imediat: 

- stopaţi lucrul; 

- deconectaţi energia electrică de la instalaţii, aparataj, dispozitive; 

- evacuaţi salariaţii în locurile inofensive. Organizaţi serviciu de paza a documentelor, banilor, 

rămase în clădirile ; 

- organizaţi căutarea sinistraţilor, în cazul necesităţii de chemat serviciul de salvare - deblocare 

(tel. 901); 

- apreciaţi caracterul distrugerilor şi detiorărilor; 



- acordaţi primul ajutor medical sinistraţilor, organizaţi evacuarea lor în instituţiile medicale 

apropiate. În cazul necesităţii chemaţi asistenţa medicală urgentă (903); 

- informaţi despre situaţia creată şi măsurile petrecute în CSE a AŞM (telefon0 22 27 14 78, 0 22 

73 71 90, 060101952 ). 

2. Avarii cu izbucnirea incendiului - imediat: 

- stopaţi procesul de lucru; 

- deconectaţi energia electrică de la instalaţii, aparataj, dispozitive; 

- evacuaţi salariaţii şi documentele de importanţe, banii în locurile inofensive. Asiguraţi paza 

necesară;  

- chemaţi echipa antiincendiară (901); 

- efectuaţi măsurile preventive la stingerea incendiului; 

- informaţi  C.S.E. în AŞM (tel. 0 22 27 14 78, 0 22 73 71 90, 060101952) despre situaţia creată şi 

măsurile petrecute. 

După stingerea incendiului, prin acord cu CSE  a AŞM,  de lichidat urmările incendiului. 

 

3. Contaminarea radioactivă a teritoriului - imediat: 

- primiţi mijloacele de protecţie individuale - măşti antigaz sau banderole din tifon contra prafului; 

- ermetizaţi încăperile clădirilor; 

- evacuaţi salariaţii (prin decizia Preşedintelui C.S.E. a obiectului, în cazul necesităţii); 

- informaţi în CSE a AŞM (tel. 0 22 27 14 78, 0 22 73 71 90, 060101952 ) despre situaţia creată şi 

măsurile petrecute. 

4. Contaminarea chimică a teritoriului - imediat: 

- stopaţi lucrul: 

- primiţi MPI; 

- evacuaţi (în cazul necesităţii) salariaţii şi documentele de importanţă, averea. Evacuarea se 

efectuează perpendicular direcţiei propagării substanţelor puternic toxice, în locurile ridicate de la nivel 

mediu; 

- în cazul evacuării deconectaţi energia electrică de la instalaţii, aparataj, dispozitive; 

- informaţi în C.S.E. a AŞM(tel. 0 22 27 14 78, 0 22 73 71 90, 060101952 ) despre situaţia 

creată şi măsurile petrecute. 

-  

5.Uragan (vânt puternic cu viteza mai mult de 30 m/sec.) - imediat: 

- stopaţi lucrul; 

- deconectaţi energia electrică de la instalaţii, aparataje, dispozitive; 

- închideţi strâns uşile şi geamurile; 

- se interzice aflarea salariaţilor în afara clădirilor; 

- informaţi în C.S.E. a AŞM (tel. 0 22 27 14 78, 0 22 73 71 90, 060101952 ) despre situaţia creată 

şi măsurile petrecute. 



6. Ploile torenţiale, inundaţia, înzăpezirea şi gheţuşul: 

- de intensificat controlul după situaţia în teritoriu obiectului; 

- de luat sub control starea aparatajului, dispozitivelor, situate pe teritoriu în locurile deschise. În 

cazul agravării situaţiei - deconectaţi energia electrică, evacuaţi salariaţii şi documentele de importanţe, 

banii cu asigurarea pazei ; 

- informaţi în CSE a AŞM (tel. 0 22 27 14 78, 0 22 73 71 90, 060101952 ) despre situaţia creată şi 

măsurile petrecute. 

7. Alunecări de teren - imediat: 

- stopaţi lucrul; 

- deconectaţi energia electrică de la instalaţii, aparataje, dispozitive; 

- evacuaţi salariaţii şi documentele de importanţă, banii în locurile inofensive. Asiguraţi paza 

necesară;  

- informaţi în C.S.E a AŞM (tel. 0 22 27 14 78, 0 22 73 71 90, 060101952) despre situaţia creată şi 

măsurile petrecute. 

 

Telefoanele serviciilor operative: 

a) serviciul operativ al Serviciului PC şi Situaţii Excepţionale al R.M. – 0 22 22-64-29, 0 22 73  

85-45; 

b) serviciul operativ al Direcţiei Situaţii Excepţionale  a municipiului Chişinău – 901; 

c) Secţii ale Protecţiei Civile a sectoarelor: 

-     Rîşcani       - 0 22 44-12-78, 0 22 49-30-95; 

- Centru      - 0 22 27-01-58; 0 22 27-12-36; 

- Botanica      - 0 22 76-89-33; 0 22 76-14-42; 

- Buiucani      - 0 22 29-50-32; 0 22 29-32-58; 

- Ciocana      - 0 22 33-18-39; 0 22 33-19-27. 

d) Serviciul de salvare-deblocare    -  0 22 73-85-45; 

e) Serviciul antiincendiar     - 901; 

f) Poliţia       - 902; 

i) Salvarea medicală urgentă     - 903. 

 

Anexa – Semnalele de înştiinţare a protecţiei civile. 

 

 

 Specialistul pentru Protecţia Civilă   

                                                                                          C. GOLAN 

 

 

 



 

SEMNALELE  DE  ÎNŞTIINŢARE ALE PROTECŢIEI  CIVILE 
 

Denumirea semnalului Metodele şi mijloacele de 

înştiinţare 

Acţiunile populaţiei 

„ATENŢIA  

TUTUROR !” 
(semnalul se transmite înaintea 

tuturor semnalelor) 

Sirenele electrice şi manuale, 

fluerături întrerupte ale sirenelor 

întreprinderilor şi claxonule 

mijloacelor de transport, informaţii 

orale despre întâmplare şi ce trebuie 

de întreprins. 

Includ aparate radio, televizoare, ascult 

anunţul urgent, acţionez conform 

indicaţiilor organelor administrative 

locale, sau a protecţiei civile. Aparate 

radio şi televizoare rămân incluse 

permanent.  

„ALARMĂ 

AERIEANĂ !” 

Prin televiziunea şi radio se transmite 

semnalul „ALARMĂ ARIEANĂ” şi 

modul de acţionare. 

Deconectez gazul, apa, electricitatea, 

stâng focul în sobe, eu mijloacele de 

protecţie individuale, documente, rezerve 

de produce alimentare şi apă, se 

adăpostesc în edificiile de protecţie. 

„ÎNCETAREA 

ALARMEI 

AEREIANE !” 

Prin televiziunea şi radio se transmite 

semnalul „ÎNCETAREA ALARMEI 

ARIEANE” şi modul de acţionare. 

Reîncep acţiunile întrerupte de transmite 

semnalul „ALARMĂ ARIEANĂ”, sau 

particip la lichidarea urmărilor atacului 

aerian. 

„PERICOL 

RADIOACTIV !” 

Prin televiziunea şi radio se transmite 

semnalul „PERICOL 

RADIOACTIV” şi modul de 

acţionare. 

Pregătesc mijloacele de protecţie 

individuale, confecţionez mijloacele 

simple de protecţie a organelor de 

respirare (în cazul dacă ei nu ajung), 

ermetizăz încăperile, asigur protecţia apei, 

produselor alimentare, a nutreţurilor şi a 

animalelor, aduc în stare de pregătire 

încăperile subterane, beciurile. În cazul 

extremal îmbrac mijloacele de protecţie 

individuale, iau documente, rezerve de 

produce alimentare şi apă, se adăpostesc 

în edificiile de protecţie. Respect regimul 

de protecţie radioactivă. 

„ALARMĂ 

CHIMICĂ !” 

Prin televiziunea şi radio se transmite 

semnalul „PERICOL CHIMIC” şi 

modul de acţionare. 

Îmbrac mijloacele de protecţie 

individuale, ermetizăz încăperile, asigur 

protecţia apei, produselor alimentare, a 

nutreţurilor şi a animalelor. În cazul 

extremal îmbrac mijloacele de protecţie 

individuale, iau documente, rezerve de 

produce alimentare şi apă, se adăpostesc 

în edificiile de protecţie. Respect regimul 

de protecţie chimică. 

 

         Auzind semnalele de înştiinţare ale protecţiei civile, acţionaţi 

         repede,   calm   şi  fără  panici.    Respectaţi  strict  indicaţiile  

organelor   administrative   locale   şi   ale   protecţiei  civile ! 

 

 Ţineţi minte! De la acţiunile corecte depinde viaţa dumneavoastră! 

 

          Serviciul  PC şi Situaţii Excepţionale ale Republicii Moldova 
 


