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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
INSPECŢIA DE PREVENIRE 

 

ACTIVITATEA DE INFORMARE PREVENTIVĂ  ȘI  

CAMPANIILE NAȚIONALE DE INFORMARE PREVENTIVĂ DERULATE DE IGSU, RESPECTIV 

UNITĂȚILE SUBRODONATE IGSU 

 

Notă: Materialul se transmite în format editabil și poate fi trimis tuturor structurilor din cadrul 

inspectoratelor județene și București-Ilfov, în vederea accesării informațiilor și link-urilor inserate în cuprinsul 

textului, precum și la nivelul capturilor foto, care vor direcționa utilizatorul  către spoturile aferente 

campaniilor naționale aflate în derulare! 

1. Campanii naționale derulate de IGSU în perioada 2010 – 2020 

 

1.1.  F.O.C. - Flăcările Omoară Copii 

 
Campania a fost iniţiată în anul 2012 şi a avut ca obiectiv de bază reducerea numărului 

de incendii la locuinţe și implicit al victimelor din rândul copiilor. 
Grupul ţintă al acţiunilor este constituit din reprezentanţii legali ai copiilor: părinţi, 

bunici, asistenţi sociali etc. 
Materialele suport realizate sunt: 1 spot video, 1 spot audio, 1 flyer, 10 afișe format A2, 

2 stickere și 2 cutii de chibrituri personalizate. 
Totodată, a fost realizat un site dedicat şi pagina de facebook:  

www.facebook.com/flacarileomoaracopii. 
 

  

http://www.facebook.com/flacarileomoaracopii
https://www.youtube.com/watch?v=RnEFYgDiUbE
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1.2.  RISC. Proiectul I–Renunță! Improvizațiile sunt Catastrofale! 

 
Campania a fost iniţiată în anul 2013 şi are ca obiectiv de bază reducerea numărului de 

incendii și explozii generate de improvizații la instalațiile electrice și de gaze naturale la 
locuinţele cetățenilor. 

Grupul ţintă al acţiunilor este reprezentat de copii, tineri și adulți. 

Materialele suport realizate sunt: 1 spot video, 5 spoturi audio (miros de gaz, instalaţii 

electrice defecte sau improvizate, improvizaţii la instalaţiile de gaze, coş de fum necurăţat 
sau cu improvizaţii, instalaţii electrice defecte), 3 flyere, 4 afișe format A2 şi 2 stickere. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7zGgElCYOU
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1.3. Campania RISC. Proiectul II – Siguranța nu e un joc de noroc! 

 
Campania a fost iniţiată în anul 2014 şi are ca obiectiv de bază reducerea numărului de 

incendii generate de coșurile de fum la locuinţele cetățenilor. 

Grupul ţintă al acţiunilor este reprezentat de copii, tineri și adulți. 

Materialele suport realizate sunt: 1 spot video, 2 spoturi audio (improvizaţii şi 

defecţiuni la instalaţiile de gaze, coş de fum necurăţat sau cu improvizaţii), 3 flyere, 5 afișe 
format A2 şi 2 minicalendare. 

Link accesare detalii campanie: https://www.igsu.ro/Comunitate/CampaniiInformare 
Link spot video: https://www.youtube.com/watch?v=sgR1BuXIAXg 
 

    

 

 
 

https://www.igsu.ro/Comunitate/CampaniiInformare
https://www.youtube.com/watch?v=sgR1BuXIAXg
https://www.youtube.com/watch?v=sgR1BuXIAXg
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1.4. Campania RISC. Proiectul III – Siguranța NU e un joc de noroc! 

 
Campania a fost iniţiată în anul 2015 şi are ca obiectiv de bază reducerea numărului de 

incendii generate de improvizații și de suprasolicitarea instalațiilor electrice la locuinţele 
cetățenilor. 

Grupul ţintă al acţiunilor este reprezentat de copii, tineri și adulți. 

Materialele suport realizate sunt: 1 spot video, 1 spot audio (improvizaţii la instalaţiile 

electrice), 1 flyer şi 1 afiș format A2. 
Link accesare detalii campanie: https://www.igsu.ro/Comunitate/CampaniiInformare 
Link accesare spot video: https://www.youtube.com/watch?v=Q14728rKBAM 
 

   
 
Suplimentar, în anul 2015, au mai fost realizate următoarele: 

1. Pentru copii - 4 spoturi animate privind pericolul de electrocutare, 4 spoturi audio 
(linii înaltă tensiune, cablu electric căzut pe sol, panou electric deschis şi căi ferate 
electrificate), 4 afişe format A2, 4 flyere şi un minicalendar; 

 

 

https://www.igsu.ro/Comunitate/CampaniiInformare
https://www.youtube.com/watch?v=Q14728rKBAM
https://www.youtube.com/watch?v=Q14728rKBAM
https://www.youtube.com/watch?v=wTdoCopNZZ4
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2. Pentru adulţi: 2 spoturi animate privind modul ce comportare atunci când simţi miros 
de gaze, 1 spot audio (scăpări de gaze în locuinţă), 4 afişe format A2 şi 4 flyere. 

 

 

 

1.5. Campania NU TREMUR LA CUTREMUR 

 
Campania a fost iniţiată în anul 2015 şi are ca obiectiv de bază informarea, conștientizare 

și pregătirea populației pentru a reacționa corect în situația producerii unui cutremur de 
magnitudine ridicată. 

Grupul ţintă al acţiunilor este reprezentat de copii, tineri și adulți, atât din mediul 

urban cât și rural. 

Materialele suport realizate sunt: 7 spoturi animate (pregătirea pentru un cutremur, 

reguli de comportare generale, în locuinţă, pe stradă, la serviciu, la şcoală şi într-un spaţiu 
comercial), 1 afiș format A2, 1 sticker, 1 leaflet şi 7 flyere. Totodată, a fost realizata pagina 
de facebook: www.facebook.com/campania.nutremurlacutremur. 
 

 
 

http://www.facebook.com/campania.nutremurlacutremur
https://www.youtube.com/watch?v=80x6kSSY27Y
https://www.youtube.com/watch?v=R8pmGyfqDVE
https://www.youtube.com/watch?v=0OUid43xtfE
https://www.youtube.com/watch?v=rlEuJdtQrgI
https://www.youtube.com/watch?v=Fwz0wA4HWIM
https://www.youtube.com/watch?v=PEEFFBUcKXs
https://www.youtube.com/watch?v=R2mRep873NY
https://www.youtube.com/watch?v=lc3rHsyXaN8
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1.6. Campania RISC. Proiectul IV – Mai bine previi, decât să nu fii! 

 
Campania a fost iniţiată în anul 2016 şi are ca obiectiv de bază informarea preventivă a 

populației pentru adoptarea unei atitudini proactive, prin sensibilizarea opiniei publice în 
vederea montării detectoarelor de incendiu în locuința proprie, în scopul reducerii numărului 
de victime și a pagubelor materiale produse de incendiile la locuințe. 

Grupul ţintă al acţiunilor este reprezentat de copii, tineri și adulți, atât din mediul 

urban cât și rural. 

Materialele suport realizate sunt: 1 spot video, 2 spoturi audio (detectoare de gaz şi 

de incendiu), 1 afiș format A2 şi 1 flyer. 
Link accesare detalii campanie: https://www.igsu.ro/Comunitate/CampaniiInformare 
Link-ul către spotul video: https://www.youtube.com/watch?v=zr5E3WqSQCk 
 

 
 
 

https://www.igsu.ro/Comunitate/CampaniiInformare
https://www.youtube.com/watch?v=zr5E3WqSQCk
https://www.youtube.com/watch?v=zr5E3WqSQCk
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1.7. Pagina de facebook „România Sigură” 

 
Proiectul a fost iniţiat în anul 2017 şi are ca obiectiv de bază informarea preventivă a 

populației privind măsurile şi modul de comportare specifice tipurilor de risc generatoare de 
situaţii de urgenţă, în scopul de a se asigura o expunere largă în social media a campaniilor 
derulate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi a măsurilor de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă. 

Grupul ţintă al acţiunilor este reprezentat de copii, tineri și adulți, atât din mediul 

urban cât și rural. 

A fost realizată pagina de facebook dedicată - www.facebook.com/RomaniaSigura1/. 
 

1.8. Campania RISC. Proiectul V –  Scăpările de gaze 

 
Campania a fost iniţiată în anul 2018 şi are ca obiectiv de bază informarea, conștientizare 

și pregătirea populației pentru a reacționa corect în situația în care sesizează scăpări de 
gaze, în scopul reducerii numărului de victime și implicit a pagubelor materiale generate de 
scăpările de gaze. 

Grupul ţintă al acţiunilor este reprezentat de tineri și adulți. 

Materialele suport realizate sunt: 1 spot video, 3 flyere şi 2 stickere. 

Link accesare detalii campanie: https://www.igsu.ro/Comunitate/CampaniiInformare 
Link accesa spot video: https://www.youtube.com/watch?v=krX33sB8Qh8 
 

     
 
Cu excepţia campaniei „F.O.C.”, celelalte campanii prezentate mai sus sunt în derulare şi 

în prezent. 
Mijloacele şi modalităţile utilizate în cei şapte ani pentru diseminarea materialelor 

suport aferente acestor campanii au constat în: 
- mass-media naţională şi locală; 
- mediul on-line (site-urile oficiale ale inspectoratelor, paginile de facebook, instagram, 

canale de youtube etc.); 
- lecţii deschise în unităţile din sistemul naţional de educaţie; 

http://www.facebook.com/RomaniaSigura1/
https://www.igsu.ro/Comunitate/CampaniiInformare
https://www.youtube.com/watch?v=krX33sB8Qh8
https://www.youtube.com/watch?v=krX33sB8Qh8
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- exerciţii de evacuare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă; 
- instruiri la operatori economici, instituţii şi localităţi; 
- diseminare indoor/outdoor (panouri/display-uri digitale din mall-uri, mijloace de 

transport în comun, metrou, aeroporturi, cinematografe, panouri stradale); 
- centre de informare a cetăţenilor (inclusiv cele de la nivelul primăriilor); 
- puncte mobile de informare a cetăţenilor amenajate în spaţii cu aglomerări de 

persoane; 
- ziua porţilor deschise la sediile inspectoratelor judeţene şi subunităţilor de intervenţie 

ale structurilor profesioniste. 
 

 

1.9. Campania „Nu încărca butelia la stația GPL! 

 
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor 

de Ridicat, în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, desfășoară 
campania de interes public „Nu încărca butelia la stația GPL!”, ca urmare a vulnerabilităților 
identificate în rândul populației, în ceea ce privește cunoașterea riscurilor la care este 
expusă în situaţia în care apelează la încărcarea buteliilor de aragaz de la SKID-urile auto. 

Necesitatea derulării campaniei se fundamentează pe situațiile înregistrate la nivel 
național, evenimente care s-au soldat cu pierderi de vieți omenești, răniri sau pagube 
materiale însemnate. 

Formarea comportamentului preventiv și culturii de securitate în rândul populației 
constituie un obiectiv prioritar, acest deziderat putând fi realizat doar prin acțiuni 
informativ-preventive susținute și derulate pe o perioadă îndelungată. 

În acest sens, Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat a întreprins demersurile necesare pentru obținerea din 
parteaConsiliului Național al Audiovizualului (CNA) a recomandărilor specifice către 
radiodifuzori și televiziuni pentru sprijinirea difuzării celor două spoturi (audio și video) 
aferente campaniei. 

În urma analizării materialului transmis, CNA a adoptat și emis Recomandarea nr. 6/2019 
și Recomandarea nr. 16/2019. 
 Link către spotul video: https://youtu.be/c8P6c0g1Cmk 
 Spotul audio se regaseste la urmatorul link: https://isubif.ro/local/campania-nu-
incarca-butelia-la-statia-gpl/ 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/c8P6c0g1Cmk
https://isubif.ro/local/campania-nu-incarca-butelia-la-statia-gpl/
https://isubif.ro/local/campania-nu-incarca-butelia-la-statia-gpl/
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1.10. ZIUA INFORMĂRII PREVENTIVE - MARȚI 13 

Anul Inițierii: 2011. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 
a stabilit ca, începând cu anul 2011, fiecare dată de 13 ce pică marţea, să 
fie declarată "ZIUA INFORMĂRII PREVENTIVE". 

Partener instituțional: E-on România 
Obiectivul de bază al campaniei: conştientizarea cetăţenilor asupra 

pericolelor la care se pot expune în cazul nerespectării măsurilor şi 
regulilor de comportare specifice tipurilor de situaţii de urgenţă 

Grupul țintă al acțiunilor: copii, tineri și adulți 
Materiale suport: 1 spot video, flyere, stickere, afișe 
Site: https://www.igsu.ro/Comunitate/CampaniiInformare 
Link util: 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=xXMJl_aAzSw&feature=emb_logo 
 
 

1.11. Campania de conștientizare derulată de către ISU Botoșani  

 
 Inspectoratul a demarat, de altfel, o companie de conștientizare, prin care sute de copii 

și adulți învață să prevină incidentele nefaste. Redăm, în continuare, mesajul ISU, menit să 
sporească precauția populației: 

“Un copil a murit într-un incendiu”, “Un copil a murit după ce a căzut de la etajul IV”, 
“Un copil s-a înecat într-o găleata cu apă”,” Un copil a ajuns în stare grava la spital după ce s-
a intoxicat cu medicamente” - sunt câteva din titlurile unor știri care descriu drame de 
inimaginabile.  

Stă în puterea ta să schimbi aceste titluri. 
 Tragediile puteau fi evitate pentru că:  
“Un copil NU trebuie să fie lăsat singur în casa, într-o încăpere unde arde focul în sobă “, 
“Un copil NU trebuie sa aibă acces la un geam deschis”, 
”Găleata cu apă trebuie acoperita și ținută cât mai sus”,  
“Medicamentele trebuie depozitate în locuri unde copilul tău nu are acces”. 

 

https://www.igsu.ro/Comunitate/CampaniiInformare
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=xXMJl_aAzSw&feature=emb_logo
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Aceste sfaturi, dar și altele asemănătoare au fost transmise astăzi, locuitorilor din 
comuna Corni, de către pompierii botoșăneni, în cadrul campaniei de informare, 
conștientizare și responsabilizare a adulților “Un cămin sigur pentru copilul tău! “.  

 Salvatorii botoşăneni le-au arătat părinților, bunicilor și celor care au în grija copilași 
care sunt pericolele la care sunt expuși cei mici în propriile locuințe, dar și măsurile ce 
trebuie luate pentru a fi evitate astfel de accidente.  

 În anul 2011, comunitatea a fost zguduită de o tragedie. Doi frați de 1 an și 6 luni și 2 ani 
și 9 luni și-au pierdut viața într-un incendiu care le-a cuprins locuința după ce un jar a căzut 
din sobă pe materiale combustibile. Sora acestora a fost salvată la timp din flăcări. Frații 
erau singuri în locuință în momentul izbucnirii incendiului. 

 Deși au trecut opt ani de la tragedie, aceasta este încă vie în memoria comunității. 
  
Încă marcați de evenimentul nefericit, cetățenii din comună au apreciat campania, 

mărturisind că după tragedie și-au reconsiderat prioritățile în privința siguranței căminului 
lor. Totodată, au recunoscut că o parte dintre riscurile prezentate nu erau considerate ca 
atare. 

 În timp ce adulții au învățat cum să prevină accidentele casnice sau cum să acorde 
primul ajutor în astfel de situații, cei mici au participat la o acțiune interactivă cu rol educativ 
în domeniul situaților de urgență, condusă de mascota inspectoratului, Sam Pompierul. 
Echipați cu costume de intervenție, micii pompieri au deschis o uşă, au trecut printr-un 
tunel, au salvat ursuleţul sau cățelul de pe tobogan, au alergat printre jaloane şi au stins un 
incendiu imaginar. Au fost răsplătiți cu dulciuri și multe aplauze. 

 Curajul, responsabilitatea şi mândria de a fi salvator s-a citit în ochii fiecărui copil care a 
participat la acțiune, mulți dintre ei mărturisind că vor să devină pompieri. 

 La sfârșitul întâlnirii, fiecare participant a primit câte o broșură, realizată de 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani cu sprijinul 
„Fundației pentru SMURD”, care conține sfaturi pentru prevenirea accidentelor casnice. 

 Unic la nivel național, proiectul își propune prevenirea accidentelor casnice în care sunt 
implicați copiii sub 5 ani. 

 Dezvoltarea conceptului de „Un cămin sigur pentru copilul tău” a fost impusă de faptul 
că, anual, cca. 1500 de copii botoșăneni ajung la spital după ce s-au intoxicat cu substanțe 
toxice, s-au opărit, au înghițit corpi străini ori au suferit diferite traumatisme, înregistrându-
se o creștere semnificativă de la un an la altul. 

 Având în vedere faptul că broșura conține zece sfaturi utile pentru părinți, data de 10 a 
fost declarată ziua campaniei. 

 Astfel, în fiecare lună, pe data de 10, vor fi organizate acțiuni de informare și educare a 
adulților și vor fi expuse pericolele concrete la care sunt expuși copiii din cauza neglijenței, 
dar și măsurile ce trebuie luate pentru a fi evitate astfel de accidente.  

 Primele localităţi vizate în cadrul campaniei sunt cele în care s-au produs tragedii în 
urma cărora şi-au pierdut viaţa copii, ca urmare a accidentelor casnice, exemplele fiind încă 
vii în memoria comunităţilor. 
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 Până în prezent au fost organizate acțiuni asemănătoare în Dorohoi și Cordareni, unde 
s-au înregistrat astfel de tragedii. Au participat peste 800 de adulți și copii.  

  
Următoarea localitate unde vor fi desfășurate activități de informare în cadrul campaniei 

“Un cămin sigur pentru copilul tău! “ este orașul Săveni.  
 Pentru realizarea obiectivului campaniei, au fost implicați: voluntari din cadrul 

programului național „Salvator din pasiune”, medici de familie, asistenţi sociali, preoți, cadre 
didactice din învăţământul preşcolar și membri ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de 
Urgență. 

 Conceptul de un cămin sigur pentru copilul depășește granițele județului Botoşani, 
pompieri din alte trei județe exprimându-și intenția de a promova campaniei. 
http://stiri.botosani.ro/stiri/social/mesaj-inedit-al-isu-botosani-in-contextul-in-care-tot-mai-multi-copii-sunt-

victimele-lipsei-de-atentie-a-adultilor.html 

 1.12. Fii pregătit! 

 

În ultimii ani suntem martorii unei intensificări ale situațiilor de urgență de tot felul, atât 
pe plan internațional cât și pe plan local. În astfel de situații limită câteva secunde pot 
schimba totul, iar reacția rapidă și educată a celor afectați este esențială pentru 
supraviețuire. 

În contextul intensificării situațiilor de urgență, atât pe plan internațional cât și pe plan 
local, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), în parteneriat cu Asociația CivicNet, a 
lansat Platfoma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență – fiipregatit.ro. 

DSU este instituţia care coordonează serviciile de intervenție de urgenţă din România.  
Asociația CivicNet, fondată de foști bursieri ai programului GovITHub, dezvoltă în 

continuare soluții digitale gratuite de utilitate publică. 
Fiipregatit.ro a devenit sursa oficială de informare pentru a ajuta cetăţenii să înțeleagă 

mai bine riscurile şi pentru a-i informa asupra măsurilor de prevenire şi comportamentului 
pe care să-l aibă în diferite situaţii de urgenţă de amploare sau dezastru. Eforturile DSU din 
ultimii ani vin în adresarea obiectivelor tematice stabilite în planul de acțiune privind 
eficientizarea sistemului național de răspuns în situații de urgență și au o componentă 
integrată de digitalizare care facilitează informarea publică. 

 
Link util:   
https://fiipregatit.ro/campanie/caravana-fii-pregatit/ 
 
 
 
 
 

http://stiri.botosani.ro/stiri/social/mesaj-inedit-al-isu-botosani-in-contextul-in-care-tot-mai-multi-copii-sunt-victimele-lipsei-de-atentie-a-adultilor.html
http://stiri.botosani.ro/stiri/social/mesaj-inedit-al-isu-botosani-in-contextul-in-care-tot-mai-multi-copii-sunt-victimele-lipsei-de-atentie-a-adultilor.html
https://fiipregatit.ro/campanie/caravana-fii-pregatit/
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1.13. Campania SAFEQUAKE 

 

Proiectul SAFE QUAKE a fost co-finanţat de către Comisia Europeana, beneficiarul 
coordonator a fost România – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, iar 
beneficiarii asociaţi au fost Bulgaria – Fire – Safety and Civil Protection Directorate 
General şi Croaţia – National Protection and Rescue Directorate. 

Perioada derulare:  01.03.2010 – 31.05.2011 
Motto:  FII PREGĂTIT PENTRU CUTREMUR! 
Obiective: 

 evaluarea nivelului de cunoştinţe al populaţiei cu privire la primele măsuri care 
trebuie luate post-cutremur 

 schimbul de informaţii şi experienţă între experţii statelor membre în ceea ce 
priveşte cele mai bune practici şi recomandări cu privire la autoprotecţie şi  
asistenţă reciprocă între civili, precum şi între civili şi echipele de salvare 

 stabilirea unui set concis de reguli care trebuie respectate de către populaţie în 
caz de cutremur, până la sosirea echipelor de intervenţie profesioniste 

 creşterea gradului de conştientizare publică asupra unui set de reguli de 
comportare, în special pentru grupurile ţintă (persoane cu dizabilităţi, copii, 
bătrâni) 

 pregătirea populaţiei din zonele urbane cu grad ridicat de risc seismic pentru o 
reacţie adecvată în caz de cutremur 

 promovarea participării populaţiei alături de serviciile de urgenţă profesioniste şi 
autorităţi la acţiunile de răspuns în caz de dezastru 

Rezultate aşteptate: 

 obţinerea unei imagini clare privind pregătirea populaţiei şi aşteptările echipelor 
de salvare referitoare la comportamentul post-cutremur 

 elaborarea unui set concis de reguli care trebuie respectate de către populaţie în 
caz de cutremur, până la sosirea echipelor de intervenţie 

 populaţia din zone urbane mai bine pregătită pentru a face faţă efectelor unui 
cutremur 

 populaţie mai motivată pentru a sprijini echipele de salvare în timpul procesului 
de intervenţie 

 creşterea ratei de supravieţuire în urma unui cutremur 
Activităţi derulate: 

 crearea logo-ul de proiect şi web-site-ul proiectului www.safequake.eu 
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 evaluarea nivelului de cunoştinţe al populaţiei cu privire la primele măsuri care 
trebuie luate post-cutremur prin realizarea unui sondaj de opinie reprezentativ la 
nivelul populaţiei Bucureştiului. 

 identificarea aşteptărilor echipelor de salvare cu privire la ajutorul pe care îl pot 
primi din partea cetăţenilor pe durata intervenţiei în cazul unui cutremur major 
prin realizarea unui sondaj de opinie reprezentativ la nivelul echipelor de 
intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al 
Municipiului Bucureşti. 

 identificarea caracteristicilor şi nevoilor grupurilor vulnerabile cu privire la modul 
corect de comportare în timpul unui cutremur major prin realizarea unor studii de 
caz pe categoriile vizate: orbi, surdo-muţi, persoane cu handicap locomotor, 
bătrâni instituţionalizaţi, copii, persoane cu handicap locomotor.  

 elaborarea unui set de reguli care trebuie respectate de populaţie (respectiv 
grupurile vulnerabile) în cazul producerii unui cutremur major. 

 derularea, în perioada 15 martie – 15 aprilie 2011, a campaniei de informare a 
cetăţenilor capitalei cu privire la regulile de comportare în caz de cutremur prin 
distribuirea unor materiale promoţionale (broşuri, flyere, pixuri, tricouri, şepci) în 
grădiniţe, şcoli, şcoli speciale, azile, etc.  şi desfăşurarea, în data de 8 aprilie 2011, 
în parcul Herăstrău din Bucureşti a Zilei Demonstrative  – „Fii pregătit pentru 
cutremur”, eveniment marcat prin realizarea unor ateliere tematice privind 
instruirea cetăţenilor cu privire la regulile de comportare în caz de cutremur, 
demonstraţii privind acordarea/primirea primului ajutor medical, exerciţii de 
deblocare şi salvare persoane. 

 organizarea, la Bucureşti, în perioada 24-26.11.2010, a unui seminar cu participare 
internaţională în vederea schimbului de informaţii şi experienţă între experţii unor 
state membre (8 ţări din cadrul Uniunii Europene şi Japonia) în ceea ce priveşte 
cele mai bune practici şi recomandări cu privire la autoprotecţie şi asistenţă 
reciprocă între civili, precum şi între civili şi echipele de salvare. 

 

Link util: https://isubif.ro/local/safe-quake/ 
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