
R O M Â N I A 
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI  ŞI INTERNELOR 

 
 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ,,ANGHEL  SALIGNY” 
al JUDEŢULUI. VRANCEA 

 

REGULI DE PROTECŢIE, COMPORTARE ŞI ACŢIUNE A 
POPULAŢIEI ÎN CAZ DE ALUNECARI DE TEREN 

 

ALUNECARI DE TEREN 
• Contactaţi autorităţile locale şi inspectoratul local pentru situaţii de urgenţă 
pentru informaţii asupra riscurilor locale legate de alunecările de teren. 
• Faceţi o evaluare a terenului pe care intentionaţi să construiţi sau pe care se 
află proprietatea dvs. Experţi în geologie, urbanistică sau resurse naturale pot 
avea anumite informaţii privind zonele vulnerabile la alunecări de teren. 
Consultaţi un expert în domeniu, pentru sfaturi şi măsuri corective pe care le 
puteţi lua pentru a vă proteja terenul împotriva alunecărilor de teren.  
• Minimalizaţi riscurile casnice instalând garnituri flexibile la conducte pentru a 
evita scurgerile de apă sau de gaz. 
• Familiarizaţi-vă cu împrejurimile: micile schimbări în peisajul local vă pot 
alerta asupra unei potenţiale ameninţări viitoare mai mari; 
• Observaţi orice semn de mişcare a terenului, precum mici alunecări, curgeri 
sau copaci aflaţi pe zonele deluroase din apropierea casei dvs., ale căror 
trunchiuri se înclină progresiv  
• Observaţi împrejurimile înainte şi în timpul furtunilor puternice, care pot mări 
pericolul unei alunecări de teren. 
 

ÎNVĂŢAŢI SĂ RECUNOAŞTEŢI SEMNELE CARE ANUNŢĂ IMINENTE 
ALUNECĂRI DE TEREN 

• Uşile şi ferestrele casei se blochează pentru prima dată; 
• Apar noi fisuri în tencuială, tigle, cărămizi şi fundaţii; 
• Pereţii exteriori şi scările se depărtează de clădire; 
• Gardurile, zidurile de susţinere, stâlpii sau copacii se înclină sau sunt uşor de 
mişcat; 
• Apar fisuri care se măresc lent pe sol, precum străzi şi alei; 
• Apar defecţiuni la utilităţile subterane; 
• Apar umflături de pamânt la baza unei pante. 
• Apa ţâşneşte la suprafaţă în locuri noi; 

 
ÎN TIMPUL ALUNECARII DE TEREN 

• Urmăriţi la radio sau TV buletinele meteo şi avertismentele care anunţă 
precipitaţii abundente sau extinse pe perioade de mai multe zile. 
• Fiţi pregătit de evacuare, asigurându-vă din timp un loc de refugiu. 
• Evacuaţi locuinţa dacă autorităţile locale vă impun sau dacă consideraţi 
necesar. 
• Dacă rămâneţi acasă, construiţi-vă un adăpost în cea mai sigură parte a 
gospodăriei iar, în timpul alunecării de teren evitati să staţi în calea acesteia. 
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• Fiţi în alertă când rafale scurte şi intense de ploaie urmează după ploi masive 
sau vreme umedă, deoarece acestea măresc riscul alunecării de teren. 
• Fiţi atent la orice sunet neobişnuit care ar putea indica pământ în mişcare, 
precum copaci rupându-se sau pietre care se ciocnesc. Un mic torent de noroi 
care curge sau cade poate preceda alunecări de teren mai mari. Noroiul în 
mişcare poate aluneca rapid şi uneori fără avertizare. Puteţi auzi o bubuitură 
slabă care creşte în volum, pe măsură ce se apropie terenul deplasat.  
• Dacă sunteţi lângă un râu sau canal, fiţi atent la creşterea sau scăderea 
subită a debitului apei şi la schimbarea aspectului apei din limpede în tulbure. 
Asemenea modificări bruşte pot indica activităţi de deplasare a terenului în 
susul apei. Fiţi pregătit să acţionaţi rapid. 
• Fiţi atent mai ales când sunteţi la volanul unei maşini. Movilele de pământ 
aflate de-a lungul şoselelor sunt primele susceptibile alunecărilor de teren. 
Observaţi pavajul distrus, noroiul, pietrele căzute şi alte indicii ale unor posibile 
alunecări de teren.  
• Plecaţi rapid din calea alunecării de teren.  
• Zonele considerate sigure sunt: 
• zone în care nu au avut loc deplasări de teren în trecut; 
• zone relativ plane, la distanţă de pante; 
• zonele din vârful sau de-a lungul crestelor. 
• Dacă scăparea nu este posibilă, ghemuiţi-vă şi protejaţi-vă capul cu mâinile. 
 

DUPĂ O ALUNECARE DE TEREN 
• Staţi departe de zona afectată. Poate exista pericolul altor alunecări. 
• Verificaţi dacă există persoane rănite sau blocate lângă terenul deplasat, dar 
fară să pătrundeţi în zona afectată. Îndrumaţi salvatorii spre aceste locaţii. 
• Ajutaţi vecinii care ar putea avea nevoie de asistenţă specială – familii 
numeroase, copii, bătrâni şi persoane cu dizabilităţi.  
• Ascultaţi la radio şi TV ultimele buletine informative. 
• Alunecările de teren pot fi însoţite de alte pericole precum avarierea reţelelor 
electrice, de apă, gaz sau de canalizare şi blocarea unor străzi şi căi ferate: 
informaţi autorităţile dacă există reţele de utilităţi avariate. Informând despre 
potenţialele pericole, utilităţile respective vor fi întrerupte cât de repede posibil, 
prevenind alte dezastre şi stricăciuni; 
• Dacă simţiţi miros de gaz sau auziţi un şuierat, nu intraţi în clădire să închideţi 
utilităţile. Dacă puteţi, închideţi gazul din afara clădirii, de la ceas.  
• Verificaţi dacă fundaţia clădirii, coşul şi terenul înconjurator au suferit pagube. 
Stricăciunile fundaţiilor, coşurilor şi ale terenului înconjurator vă pot ajuta să 
evaluaţi siguranţa zonei; apelaţi la expertiza specialiştilor în construcţii pentru o 
evaluare completă a stării imobilelor afectate de alunecările de teren.  
• Fiţi atent la inundaţii, care pot apărea după alunecările de teren. Inundaţiile 
uneori urmează alunecărilor de teren, ambele calamităţi putând fi provocate de 
aceleaşi cauze. 
• Fixaţi terenurile afectate prin plantarea de vegetaţie forestieră cât de curând 
posibil, deoarece eroziunea cauzată de alunecările de teren poate duce la 
inundaţii neaşteptate şi la noi alunecări de teren în viitorul apropiat. 
• NU construiţi nimic fără autorizaţiile necesare, mai ales în zonele cunoscute 
ca fiind predispuse la alunecările de teren. 
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