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Not : În perioada de la elaborarea acestui ghid, o parte din reglement rile la care se
f

În textul avizat au fost înlocuite de altele. Din punct de vedere legal,
t tip de unit

în vigoare în prezent, dar pot utiliza sau la întocmirea planurilor de ap rare principiile
dirilor respective din domeniul culturii,
redate în acest extras sau adaptându-le pe cele din textul integral al GP-023/0-1997 la

1. INTRODUCERE
1.1. Ghidul privind m surile necesare de ap rare împotriva dezastrelor provocate de
ru
cl

, biblioteci) reprezint o modalitate de a
-administrativ

abilitat, administratorilor de patrimoniu, autorit

proprietarilor, titularilor de drepturi
torilor, etc.

Pentru a reduce efectele negative ale acestor calamit
care fac parte din patrimoniul

suri de ap rare care vor
dirilor care le
ad

1

recomand rilor de comportare individual
tor dup astfel de
evenimente iar perioada de revenire la activitatea social-cultural normal în zona afectat
va fi cât mai scurt .
streaz în arhive bunuri de patrimoniu,
rile
specifice.
1.3. Societ

ror profil de activitate implic expunerea, manipularea
, mobilier, c

ii, etc. (galerii de art

magazine, libr rii, anticariate, etc.) pot aplica prevederile acestui ghid pentru prevenirea

2. REGLEMENT

T

2.1. În general, act

ri de teren

noastr ofer cadrul necesar În vederea proiect rii antiseism

în

În cazul cl
biblioteci este posibil ca o serie de efecte negative privind bunurile din patrimoniul cultural
se produc

independent de avarierea sau pr

M surile prev zute În acest ghid se realizeaz

prevenire-

în timpul dezastrul
rilor de teren implic

pentru aplicarea eficient

a acestora trebuie respectate deasemenea reglement

privind activitatea bibliotecilor, Împreun

ri din domeniile

construc

………………………………………………
6.

6.1

2

clasificate î

în urm toarele

categorii principale:
•

muzee de art (pictur , sculptur , art decorativ , grafic etc.);

•

muze
piese de tezaur, numismatic

- incluzând dup

caz situri arheologice cu

exponatele adiacente);
•
diorame, acvarii);
•
•

popular
documente etc.);

•
echipamente, vehicule, etc.);
•
•

s

;

•
modul î

strate pot fi

identificate urm
•

muzee instalate În cl

•

diri cu o alt

•
•

n aer liber, cu caracter temporar sau permanent;

•

n localit
afara acestora.

6.1.3. Din punct de vedere al
întâlni sp
•

expunere;

•

depozitare;

•

restaurare;

•

s

•

documentare, bibliotec ;

•

birouri, servicii tehnico-administrative ;

•

-sanitare.

6.2 BIBLIOTECI

3

n

6.2.1. Bibliotecile pot fi amplasate în:
•

cl diri individuale speciale, monumentale sau moderne;

•

cl

•

cl

•

cl diri de locuit.

nv

;
-economice;

6.2.2. Obiectele/bunurile î

ârste, valori

pot fi clasificate astfel:
•

depozite cu acces curent la rafturi;

•

depozite cu acces periodic;

•

s li de lectur cu sau f r depozite cu acces direct;

•

-administrative;

•
•
•
•

s
-sanitare generale;

•
6.2.4. În fiecare
nconjur

sau

sau la

cea produs de alunec rile de teren.
6.2.5. În fiecare dintre spa

surilor de
cu

general

, urm rindu-

unitar a patrimoniului.
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8.

SPUNSU

8.1.Categoriile de bunuri / obiecte de patrimoniu mobilier, echipamente, din cl dirile
r spunsul
, astfel:
-î

form

:

•

de dimensiuni reduse-cu baz plat (de ex. vaze, basoreliefuri);

•

de dimensiuni reduse-f r baz plat (de ex. exponate arheologice);

•
•

plane ( de ex.tablouri, panouri, tapiserii);

•

obiecte tehnice ( de ex. calculatoare, ceasuri, radiouri etc.);

•
•

obiecte plate ( de ex. farfurii);

•

dulapuri, vitrine de expunere;

•

echipamente, aparate, utilaj

nc lzire, ventilare, alimentare cu

ap , gaze, energie electric
•
•

rafturi, rastele.

-î

turile cu acesta:

•

simplu rezemate ( nelegate de sistemul suport);

•

cu baza fixat de sistemul suport;

•

cu suport de tip consol

(bar

ncastrat

ntr-un alt element de

;
•

ag

me de suspendare cu

unul sau dou grade de libertate;
−
•
•

amplasate î

•

amplasate în vitrine înzidite;

amplasate î
(contravântuite) lateral;
•
•

înglobate î
canale).
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8.2. În timpul unui cutremur, obiectele existente În exteriorul unei cl
solicitate direct de înc rc
element.
Înc rc rile seismice transmise de teren sunt

preluate de cl

mobilierului, obiectelor, etc. î
•

rii seismice transmise de terenul liber;

•

rii seismice filtrate de structur
care este fixat sistemul suport, sistemul suport în sine,

sau obiect, potrivit

caracteristicilor sale dinamice.

de art , pies de mobilier, echipament etc. depind de:
•
•

ial;
caracteristicile sistemului suport, î

modificate, de regul
art

ri ale sistemului suport.

analizat, sistemul suport analizat va fi constituit fie numai din sistemul de fixare
propriu-zis, fie din ansamblul sistem de fixare, soclu / piedestal / vitrin / element de

8.4. Cazurile curente, de obiecte / corpuri / sisteme, întâlnite la cl dirile din domeniul
culturii pot fi clasificate În dou
dinamicii

tipuri

principale de r spuns, din punct de vedere al

:

•

r spunsul seismic de obiect / corp / sistem rigid;

•

r spunsul seismic de obiect / corp / sistem flexibil;
re din dinamica corpului rigid,

prezint

care poate fi descompus în

componente de alunecare, salt vertical, balans, rotire în plan, etc.
- un corp zvelt este un corp care are
în
greutate, coeficientul de frecare, se remarc

smic

probabil

de

predominant

determinat
prin expunere judicioas
r spunsului seismic nefavorabil.

6

a unui corp poate fi analizat

8.6. R spunsul de tip alunecare al unui corp rigid se poate manifesta prin:
•
•

alunecarea corpului împreun cu soclul

8.7. R spunsul de tip balans al unui corp rigid se caracterizeaz prin înclinarea în

sens opus, caz î
), coeficient care depinde de caracteristicile fizice
ale materialelor.
8.8. În cazul sculpturilor cu soclu înalt, a pieselor de mobilier suprapuse pe vertical
etc. analiza trebuie efectuat
mai mult

n conformitate cu principiile din mecanic , pentru unul sau
.

8.9. Din punct de vedere al efectului r spunsului seismic putem identifica:
•

obiecte cu

•

obiecte cu

sau limitat în timpul seismului.
mpiedicat (cele fix

n timpul

seismului;
8.10.

Pentru obiecte rigide amplasate pe teren, soclu sau pe un element de
toarele efecte:

•

fracturare

î

e material insuficient (de ex. î

partea median

ncastr ii bazei obiectului în soclu, sub efectul

ac

cazul unor materiale maleabile se poate produce

deformarea obiectului din cauza solicit rii;
•

fracturarea unor elemente de tip consol orizontal
marmur ,

•
•

pentru obiectele rigide amplasate în vitrine, modalit

re,

î
amplasat / fixat ;
•

pentru obiectele rigide ag

va fi reprezentat

ul cu unul sau dou grade de libertate.

orizontal
respectivi trebuie f cut

, evaluarea corect

a m

n conformitate cu Normativul P100rile posibile ale ansamblului teren-cl dire-sistem suport-obiect.

În cazul r spunsului seismic de tip balans
predominante probabile nu trebuie s

conduc

la concluzia c

rii
va

conduce neap rat la r sturnarea obiectului; cu toate acestea, în cazul obiectelor fragile, de

7

valoare deosebit

a obiectului

expus poate fi excesiv în r
suri de prevenire / limitare / control a deplas rilor,
fie va fi acceptat

posibila r sturnare, prevenind sau reducând efectele negative prin alte

metode.
8.12. Sistemele flexibile de tip pendul mecanic prezint

n cazul solicit rilor seismice

sau plan .
8.13. Sistemele flexibile de tipul unei bare / structuri încastrate în teren, soclu, sau în
cturilor, prezint
solicit rilor seismice un r

n cazul

i formele proprii de
rii.

Cutremurele de tip vrâncean se deosebesc de cutremu

n special
n evalu rile

r

rii
.
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9. M SURI DE AP RARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR ÎN CAZUL CL DIRILOR DIN
, BIBLIOTECI
ri seismice sau a unei alunec ri de p mânt care
poate afecta cl dirile din domeniul cult
luarea unor m suri de ap

î

mpotriva acestor dezastre naturale prin:

•

-

•
•
•
Aceste m

n Planul de ap rare …al fiec

domeniul culturii.
……………………

fizice, vor aplica m

n care sunt

amplasate bunurile culturale, sub î
ntru patrimoniu din teritoriu, în conformitate cu prevederile
legale.
9.1 M SURI DE AP RARE PREDEZASTRU (PREVENIRE-PRO
…………….
În aceast

etap

se vor lua urm toarele m suri prin planul propriu de ap rare

…………:

9.1.1 M
1.
alunec ri de p
zona în care este amplasat

astre complementare care s-ar putea produce în
cl direa. Astfel trebuie cunoscute acte normative,

reglement
a)

seismicitatea amplasamentului cl dirii (zona seismic , gradul seismic din

b)

hazardurile (pericolele) suplimentare, posibile ca urmare a vecin t
i, ape, etc.) care ar putea produce alunec ri
de teren, inclusiv în zonele în care urmeaz a fi deschise tabere de sculptur
ale c ror lucr ri vor r mâne pe amplasamentul respectiv;

c)
ri industriale
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(triaje industriale, combinate chimice, centrale electrice, centrale nucleare,

d)
localit
2.

dirii respective.

3.

rii cl
m surilor privind reabilitarea cl

n conformitate cu normele actuale.

9.1.2 M
CARACTER DE DEZASTRU ASUPRA CL DIRILOR:
a)

RI CU

executarea tuturor lucr
ate pe întreaga durat de
serviciu a cl dirilor;

b)

interzicerea execut rii de modific ri la cl diri f r

un aviz privind proiectul
;

modific

n cartea tehnic

c)

dirilor de c tre

un expert

autorizat sau de c tre un institut specializat, …
Decizia de încadrare a cl

se va lua de c tre beneficiar

cu con
…………………….
În cazul î

, galerii, biblioteci,
în

co

normal

sau redus

(potrivit

n normativul P 100…., se va analiza de c tre

nivelului de
bunurilor din patrimoniu ad
legal abilitate.
La proiectarea lucr

n sig

va acorda o deosebit

direct

, se
asupra

dirile care fac obiectul
acestui ghid, în special asigurarea capacit

n domeniul postelastic,

evitarea degrad
deplas

între cl diri.

În acest context, se va solicita prin caietul de sarcini, ca odat
punere î

cu s
n
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d)

………………..

Având în vedere faptul c

ncepând cu 1996 cl dirile nu mai sunt asigurate prin

efectul legii împotriva pagubelor produse de cutremure, alunec
va solicita autorit
rii la societ
atât î

patrimoniu sau le vor prevede în bugetele

proprii.

9.1.3 M SURI GENERALE DE PREG
ADMINISTRATIVE:

-

a)

înlocuirea cu altele m
încât s
c dere (l mpi grele, lustre, tablouri, oglinzi, vase, acvarii, boxe, dulapuri,
rafturi etajere, etc.);
b)

asigurarea pieselor grele de mobilier, ra
î

solid , mai ales la etajele

superioare, unde osci

n locurile unde se

aglomereaz persoane;
c)

amplasarea aparatelor mai grele sau a celor pe rotile (frigidere, etc.) astfel
încât s

n vecin

nc peri spre a nu bloca prin

deplasare accesul în cazul unui seism;
ntr-un loc mai jos

combustibili acestea vor fi depozitate în dulapuri în care s

nu se poat

r

pericolul de

nc

n care nu se lucreaz
; asi

la oscila

nchiz tori eficiente

ncât deplasarea vaselor depozitate s nu produc accidente;

Cu ocazia promov
erul În zone/cl
serviciilor care lucreaz
m

mpotriva dezastrelor corespunz toare.
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d)

limitarea deplas

n caz de cutremur

racordurile s nu sufere deterior ri;
e)

-

ea în incint

normelor PSI, puse În

n orice moment, lâng
rii;

necesare p
reglement
f)

verificarea

periodic

a

tavanelor,

podului,

a

nvelitorii cl

n cazul

unui cutremur s nu cad c r
jardiniere, asupra intr

nconjur toare, str zilor sau la

vecini. Se va proceda similar la cl dirile anex

de elementele ce ar

putea s cad dinspre cl direa al turat .
g)

antiseismic ale cl dirilor
i in care urmeaz s fie deschise temporar
toare privind

h)
unit

zeale respective dar amplasate î

luarea m surilor necesare.

9.1.4

M SURI

SPECIFICE

DE

PREG

potrivit principiilor din Legea 41 / 1995 /
le de conservare întocmite de Ministerul
ri din domeniu, va fi detaliat

rii

rilor de teren prin urm toarele m suri:
−

ecte/bunuri existente în
n care acestea sunt

r spunsul seismic;
−

rilor seismice probabile pentru

consultarea unui institut abilitat;
−
vedere al r spunsului seismic;
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−
spunsului seismic
nefavorabil.
e baza unei analize
specifice, î

rui obiect, pornind de urm toarele

•

-plastice ( de ex. l

istiren

pentru depozitarea semiîngropat
plint d
•

n rastele, strat /
n jurul soclului);

sisteme de fixare a obiectelor pe soclu
cu sistemele de fixare ale acestora;

•

sisteme de suspendare

(tije, fire speciale

sau ca

-rilog ) la tablouri;

•

pentru

•

limitatori de deplasare prin contravântuire

•

limitatori de deplasare

•

limitatori de deplasare prin controlul frec rii

;

prin aplicarea de materiale adezive între

(reazeme din teflon);
•

sisteme complexe de izolare;

•

metode de expunere care evit impactul dintre obiecte;

•

dispozitive de prevenire a impactului reciproc a obiectelor
depoz

pe

conturul rastelelor (rame cu plas sau plas -n vod general );
•

dispozitive de prevenire a deplas rii (piedici) la rastelele pentru
picturi;

•

dispozitive speciale (de ex. s

n interiorul unor vase)

pentru m rirea stabilit
c) m

-o analiz

de specialitate care va

corela comportarea la cutremur a cl
cu comportarea seismic a ob

n cazul aplic

respective.
n
, pentru analiza r spunsului seismic
probabil vor fi luate În considerare accelerograme caracteristice amplasamentului respectiv
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rilor vor respecta
urm toarele

:

•

s nu aduc prejudicii valorii artistice în expunere;

•

s nu conduc

ri greu de modelat prin calcul sau necontrolabile, mai

periculoase decât cele de corp liber; astfel împiedicarea deplas rii libere prin
lunecare poate face ca unele corpuri zvelte s
r
•

aib

n multe cazuri, fixarea soclului implic

s

n zona de prindere prim concentr ri de

efo
•

s nu mute solicitarea principal

•

s fie conceput

n zone slabe ale obiectului;
pentru cazul dep

rii seismice

de calcul (socluri extinse din materiale elasto-plastice în zona adiacent ,

În cazul în care anumite obiecte de patrimoniu, socluri, vitrine, etc. sunt prev zute cu
sisteme suport sau mijloace servind î

,

instalarea acestora vor fi avute în vedere:
•
a se î
•

men

modul î

alarma s

n cazul

pericolelor de baz iar alarma s nu poat fi confundat

n

caz de cutremur;
•

(aparate de m surat umiditatea,

sisteme laser, etc.) vor

ncât s

fie prevenit r spunsul

n zonele de expunere.
e) Pentru obiectele expuse pe socluri sau în vitrine, care constituie În acest fel sisteme
cu mai multe grade de libertate, se va avea în vedere proiectarea sistemelor suport pe
baza unor analize în dou etape:
•

analiza simplificat , în care prin introducerea unui sistem de fixare se va
î

soclului sau vitrinei, astfel î

obiectului s

poat

fi modelat

r spuns seismic probabil, pentru care se va proiecta sistemul de control a
rii obiectului;
•

analiza cu metode avansate, în care va fi luat în considerare modelul cu mai
multe grade de libertate, proiectândufiec rui co

rilor
nea acestora.
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f) pentru dimensionarea sistemelor de ancorare se recomand , ca o m sur

comand

minimal ,

analiza prin

aplicare direct sau asimilare a prevederilor cap. 10 din Normativul P 100-92.
Toate sistemele de ancorarecalificare, pentru a r

i pe baza unor reglement ri
abilite de institute abilitate în domeniu. În anexa 3

spunsului seismic nefavorabil pentru proiectarea sistemelor
respective.
Având în vedere necesitatea de a se lua în considerare î
spunsului, se recomand consultarea INCERC.

9.1.4 M SURI PRIVIND PREG TIR

a)

n cl

-

dep rtat

ferestre, lîng un perete structural rezistent, locul de sub o grind , mas sau

b)

prin amplasarea birourilor/meselor de lucru în zone nepericuloase;

c)

n caz de cutremur sau în cazul unei alunec ri de teren;

d)

n cl dire-

modul lor de manevrare, astfel încât la nevoie, dup seism, s poat fi luate
m
deblocare-salvare. Este bine ca pe fiecare nivel s existe un rastel cu unelte
de scule adecvat

pentru debloc

imobilului s

sau pentru

debloc ri.
……………………………………..
e)

depozitarea

într-

rezerve speciale de

alimente

de b ut, truse de prim ajutor cu

medicamente, pansamente, etc., lanterne, un aparat de radio cu tran
baterii utilizabile î

pentru a se putea r

n

n anexa 4 sunt incluse materialele strict
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necesare, iar în anexa 6 sunt redate câteva metode de acordare a primuluiajutor în cazul r
f)

nvecinat - prin efortul ca fiecare salariat s
memorie particularit

n

mprejurimilor, ale drumului,

pe care se deplaseaz

zilnic la serviciu, cump r turi sau la alte activit

având în vedere eventualele pericole descrise în cele ce urmeaz :
−

c

r mizi,

−

n special la cl

nalte care

−

c derea unor obiecte (ex. antene de radio, TV, antene de satelit, etc.);

−

incendii;

−

c

−

alunec ri de

n zona muntoas , lichefierea unor

terenuri nisipoase.
n alt

n alt

localitate, etc.).

9.1.5 M SURI PRIVIND PREG TIREA PENTRU EVACUAREA CL DIRII, ÎN CAZ DE
NECESITATE:
a)

n care poate fi necesar sau recomandabil
în conformitate cu reglement rile legale;

b)

r sire a cl

unui plan de evacuare),
c;

c)

postire dup

dezastru, a c ilor/drumurilor de

acces la aceste locuri;
d)
e (persoane, adrese, telefon); în anexa
7 este redat exemplificativ un tabel cu principalele autorit
trebuie anticipat cunoscute;
e)

ivind evacuarea, efectuate sub îndrumarea
.

………………….
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9.2 M SURI DE AP RARE ÎN TIMPUL UNUI DEZASTRU
………………..
M surile de ap rare se realizeaz

n timpul producerii seismului, alunec rii de teren
n conformitate cu responsabilit

din planurile de ap rare.
Deoarece cutremurele de p
scurt

n timp (durata lor poate atinge cca. 20-90 secunde), unele m

oamenilor trebuie s

a fost sesizat .

În cazul alunec

, iar

modul de manifestare poate fi brusc sau lent, astfel încât m surile de ap rare au alt specific.
ot fi considerate
urm toarele

privind modul î

produce î

:

-în timpul programului -

n incint ;

-în timpul programului - numai cu personalul de specialitate în incint ;
-în afara programului -

n zilele de s rb
surile de aprare

ndabile, care vor fi detaliate în planurile de ap
respective. Recomand

nlocuiesc m surile din planurile
ncât s poat

n

-administrativ.

9.2.1 M suri recomandate În timpul unui cutremur
9.2.1.A

- m suri generale
a.Aplicarea regulilor de comportare individual

constau în urm toarele:
1- P

-v

n panic

-

b
2-

r si cl direa f r

ndrumat, deoarece durata

redus

rii seismice s v

surprind pe sc

, conducând, la accidente

grave, nedorite;
3- R

n cl

pot

-v sub o grind

solid, sub un birou sau mas care

sunt suficient de rezistente spre a v feri de c derea unor obiecte, c
suprapuse, l mpi, tencuieli ornamentale etc. în lipsa unor astfel de posibilit
un perete solid, pe gen
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n

jos; cu palmele împreunate v
capul.
4- Dac

a
l puternic.

5-

, nu s

i liftul,

mbulzeala, iar dac
exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea evacu rii dup

terminarea

rii seismice.
6- N

n strad ;

7- Dac v

n afara unei cl

-v cât mai departe de cl dire,

-v de tencuieli, c r
obicei se pot pr

n stradî

-v

calm spre un loc

nite;
c) În cazul î
r sturnate, c

derea unor tencuieli sau obiecte de mobilier
v

s

v

N

n

panic

9.2.1.B

-m

•
care impun o manevrare special

rilor seismice vor aplica m

specifice cuprinse în planurile de ap
•

care sunt

în timp ce monteaz , transport ,

execut

trimoniu, mobilier, echipamente,

etc. vor lua m suri care s
bunului respectiv;
Conducerea tehnic

va elabora, ca anexe la planurile de ap

proceduri orientative pentru s

mpotriva dezastrelor,

rui loc de munc

ncât

s
n cazul deterior rii unor obiecte;
•

între
rafturi, eventual neasigurate, în care se depoziteaz
proteja în primul rând capul de evetualele c deri, dup care se vor deplasa operativ, dar
poate produce

scurte, trebuie evitat contactul cu acestea, dar trebuie s se p streze calmul.
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9.2.2 M

n cazul alunec rilor de teren

Alunec rile de teren sunt evenimente de cele mai multe ori previzibile, având o
iar desf

ntr-un anumit interval de

timp,

suficient pentru realizarea unor m
Informarea

rilor de teren lente sau a celor sesizate în

zone învecinate, se realizeaz de catre autorit
î
despre începerea alunec rii terenului, în zona care ar
putea fi afectat

se vor lua urm toarele m suri:

1. Preg tirea evacu

tite anticipat.

2. Deconectarea de c

n caz de necesitate, a cl dirilor de la

sistemul de alimentare cu energie electric , gaze, ap , înc lzire, canalizare, etc. pentru a
limita eventualele efecte negative.
mpotriva
dezastrelor î

rii de teren cu scopul

de protejare a cl
alunec rii de teren.
cerea comisiei locale de ap
împotriva dezastrelor; vor fi luate î
recomand

n drept, evitânduîn cazul alunec

c

nseamn

pericolul alunec rii

se vor lua urm toarele

m suri:
1. Evacuarea bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de evacuare. Nu se
stra calmul.
2. Respectarea regulilor de convie

n care comisia de ap

î

surile

necesare ad
9.3 M SURI DE AP RARE DUP

PRODUCEREA DEZASTRULUI

…………………..
În etapa de POST-

surile necesare diminu rii

efectelor dezastrelor pentru cl

n conformitate cu planul de

ap rare.

9.3.1 M suri recomandate dup producerea unui cutremur puternic
9.3.1.A

- m suri generale:
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a) aplicarea regulilor de comportament dup
1.-Nu p r

n care v-a surprins seismul.

ntâi

n panic

n

primul ajutor celor afecta
special copiii de vârst mai fraged .
2.-

n pericol imediat de a fi
r

la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.
surile de prim ajutor pe care le-

anexa 6 sunt prezentate
e a primului ajutor în r ni, fracturi,

hemoragii.
3.-

re, pompieri sau organismul cu

îns rcin

-dezastru (tabelul din anexa 7), în cazuri

justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.
4.-Dac s-

-

n conformitate

5.-

, canal, verific
n interior. În caz de const

local

sau general

deschis.
6.- În caz de avarii la e
localizate,

n vederea evalu

utiliz rii structurii. P r

direa, f r a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verifica

î

expune la pericole. Decizia final

cl dire, pentru orice activit

dup

7.-

nirea provocat

c r

n

de c derea unor tencuieli,

dire, utilizând o casc

n lipsa acesteia un

scaun (taburet) ori alt obiect protector (geant , c
8.- Dac

r panic pentru deblocare. Dac nu

ând un scaun sau un obiect adecvat etc., evacuând cu grij
persoanele prin golul respectiv;
9.-

dirile î

ajutor sau salvare, ce trebuie întreprinse cu un minimum de m
uf c torii p
agl

r rost.
10.-

20

r
n astfel de cl diri, nu

11.-

rile
ale organelor În drept.

12.-

ri
r a intra În panic

tatea cl dirilor.

13.-

este util s

necesare

la in

extreme î

râm turi, mobilier r

ntr-o

incint
În primul rând trebuie s

s

s nu

de panic , s

iar dac

dumneavoastr

sau alt

persoan
Deblocarea c

ncerca numai dac

înr ut
clasic

râm turilor sau a mobilierului). O variant
de comunicare cu cei din afar

care În totdeauna vor concentra personal

te de ascultare ca s identifice locurile cu persoane blocate, este bine s

-ajutor necesar.
La evacuare

trânilor, femeilor

ntocmai recomand rile salvatorilor.
Nu v

la salvare, deoarece în astfel de
corpul uman î

pentru a trece peste o perioad

mobilizeaz

critic . În acest mod se explic

resursele neb nuite
durate extreme de

unor persoane aparent fragile,
înregistrate în tara noastr

n mod similar în întreaga lume.

………………….
rii postseismice a structurii cl

-seismice, la analiza st rii
n drept.
9.3.1.B

-m

:

1.

dirii, a surselor
de lumin

nc lzirii, aliment rii cu ap , PSI.

2.
îns rcin
situa

pentru stabilizarea
n principiu s

p r seasc

evacuare care va fi executat împreun
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e

traseele care nu prezint
sigure.
3.

. Dac
sau zona afectat

este deschis

publicului (bibliotec , sal

trebuiesc imediat î

de studiu) acestea

iat contactul cu un specialist în structuri de
dirii pentru a aprecia preliminar gradul
imediat

a unor s

n urma
lile

respe

dirii la
n

pericol evident de pr
4. Se va proceda la stoparea sau minimizarea activit

r instala

mecanismelor î
bunuri avariate sau piese care se pot pierde.
5. Orice pies aflat

ntr-

n stare de echilibru, cu

un minim de activitate, f r

a efectua activit

conservatorului sau curatorului. Dac obiectele nu reclam
pentru

stabilizare,

este

interzis

n

lipsa

conservatorului.
6. Conservatorul, reprezentantul gestiunii
n leg tur
În care acestea s-au produs pentru a se deplasa s
•

În cazul în care conservatorul este absent sau nu poate fi localizat (contactat ),
conservatorul ajutor va prelua sarcina.

În cazul în care distrugerile s-au petrecut înainte sau dup
timpul unui transport sau într-

olosite

numerele de telefon pentru contactarea conservatorilor. Dac

num rul conservatorului nu

este pe list
(art decorativ , sculptur ).
• Va fi exclus

ncercare de a recompune piese sau fragmente în lipsa

conservatorului (sau a comisiei), sau î

fie documentat sau fotografiat .

• Imediat ce va fi posibil accesul î

n s lile, depozitele, laboratoarele

afectate se va proceda imediat la redactarea unui raport asupra distrugerilor intervenite
care va fi trimis c tre toate compartimentele interesate: Conservare, Gestiunea general ,
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• Dup ce fiec

ntocmi un raport asupra distrugerilor

survenite în gestiune, se va întocmi un raport general de c tre gestiunea general .
9.3.1.C]

-m

n biblioteci:

•

Evacuarea cititorilor din cl

•

Examinarea st rii cl dirii de c tre

•

Ident

ndrumarea personalului utilizând c i de

n care s-au produs avarii, deplas

sturn ri de

mobilier, c
a
accesului;
•

Aplicarea m surilor de evaluare detaliat

cu personalul

n colaborare cu echipele specializate solicitate din afara
•

Evacuarea c

n care s-au

transportul în locuri sigure.

9.3.2 M
Dup

n cazul alunec rilor de teren
stabilizarea alunec rii de teren se va face de c

personalul tehnico-administrativ, o analiz

provocate la cl
ncepere a lucr rilor de

n cazurile de distrugeri se vor lua m suri de construire de noi
cl diri pe amplasamente noi, autorizate confo

n vigoare.

Dup

gubirilor prin

sistemul de asigur

ri de teren.

………………..
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