
                                                                                        
                         
 

 

         
   

                                                                                                                                                  

 

                   
 

 

     

 

 

 

 

 

           

 

 

             

       

                                      

                                                                                                                                                                                                                           
 

 

CETĂŢENI! 

Pregătiţi-vă din timp pentru situaţii de urgenţă: 

inundaţii, alunecări de teren, fenomene meteo 

periculoase. fiecare familie poate fi pusă în 

situaţia de a părăsi locuinţa. Pentru astfel de 

cazuri trebuie să aveţi pregătit rucsacul de 

urgenţă. Acesta trebuie să conţină:  

 Apă, alimente compacte şi uşoare: cutii de 

conserve, alimente deshidratate, biscuiţi, sucuri, 

cafea, ceai, alimente pentru copii;  

 Îmbrăcăminte şi încălţăminte;  

 Un sac de dormit sau pături;  

 O trusă de prim ajutor : medicamentele 

personale, analgezice, antiseptice;  

 Aparate utile: aparat radio cu baterii de 

schimb, lanternă, telefon mobil, fluier;  

 Articole de igienă: hârtie igienică, săpun, 

pastă de dinţi, periuţă de dinţi;  

 Acte personale: carţi de identitate, carnete de 

asigurări medicale, bani.  

 

 Deplasaţi-vă imediat spre o zonă înaltă din 

apropiere, precizată de autorităţi; dacă aţi fost 

surprins de viitură, urcaţi-vă la etajele superioare 

ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea 

echipelor de salvare.  

 În cazul în care consideraţi că mai aveţi timp, 

mutaţi obiectele importante la etaje superioare.  

 Întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, 

gaze şi energie electrică.  

 Încuiaţi uşile casei şi protejaţi ferestrele 

pentru a nu fi distruse de vânturi puternice, de 

curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii 

de apă.  

 Evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în 

locuri de refugiu, stabilite de autorităţi.  

 Când părăsiţi locuinţa, nu vă deplasaţi prin 

curenţi de apă: puteţi să vă pierdeţi echilibrul şi 

să vă puneţi viaţa în pericol. Nu vă deplasaţi cu 

autoturismul în zona inundată.  

TELEFOANE  UTILE: 

SISTEMUL NAŢIONAL UNIC 

PENTRU APELURI DE URGENŢĂ 

(SERVICIUL DE AMBULANŢĂ, 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE, 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII 

DE URGENŢĂ) 

112 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  

«Mr. Constantin Ene» al Judetului Bacău 

str. Milcov, Nr. 49,  tel. 0234 / 550000 

În situaţia evacuării localităţii, 

RESPECTAŢI INDICAŢIILE 

AUTORITĂŢILOR! 

Un factor important în 

asigurarea protecţiei îl 

constituie calmul, grija de 

a-l transmite şi celor din 

jur. 
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      În cazul în care autorităţile dispun 

evacuarea de urgenţă a localităţii, respectaţi 

decizia de evacuare. Locuinţele vă vor fi 

păzite/supravegheate de reprezentanţii poliţiei şi 

jandarmeriei. Nu vă puneţi în pericol viaţa 

refuzând să vă evacuaţi. 

FIECARE CETĂŢEAN TREBUIE SĂ 

ACORDE AJUTOR SEMENILOR AFLAŢI ÎN 

PERICOL SAU ÎN DIFICULTATE, CÂND ŞI 

CÂT ESTE RAŢIONAL POSIBIL! 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII 

DE URGENŢĂ ”MR. CONSTANTIN 

ENE” AL JUDEŢULUI BACĂU 



 

                                                                
       


