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CHESTIONAR
Vă rugăm, să încercuiți variantele care conțin afirmații adevărate a următoarelor situații:
1. La recepționarea semnalului de alarmare în cazul alunecărilor de teren, se vor lua următoarele măsuri:
a. evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de evacuare.
b. respectarea regulilor de conviețuire în locurile sigure necesare adăpostirii şi desfășurării vieții
c. stai calm și aștepti stabilizarea alunecării de teren.
2. Semnalul de alarmă pentru inundații, fenomene meteorologice periculoase este:
a. 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 10 secunde între ele
b. 2 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 20 secunde între ele
c. 7 sunete (impulsuri) a 12 secunde fiecare cu pauze de 7 secunde între ele
3. Reguli de comportare rațională, individuale şi de grup în timpul producerii seismului:
a. păstrați-vă calmul, nu intrați in panică, liniștiți-i şi pe ceilalți
b. rămâneți în încăpere sau locuință departe de ferestre care se pot sparge şi vă pot accidenta
c. fugiți pe ușă, săriți pe fereastră, alergați pe scări, utilizați liftul
4. Reguli de comportare pe care trebuie sa le urmezi în situațiile protecției antiseismice din interiorul lucuinței sau
locului de muncă sunt:
a. amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili în dulapuri în care să nu se poată răsturna.
b. fixarea aparatelor în așa fel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de cutremur.
c. asigurarea ușilor dulapurilor cu închizători eficiente la oscilații, astfel încât deplasarea veselei
depozitate să nu producă accidente.
5. Ce faci dacă furtuna te ia prin surprindere și ești în loc deschis?
a. te adăpostești într-un șanț, groapă, orice adâncitură, lipit de pământ, cu mâinile acoperind capul
b. te apropii de obiectele metalice, de stâlpii de tensiune, de paratrăsnete.
c. nu te apropii obiectele metalice, de stâlpii de tensiune, de paratrăsnete.
6. Cum acționați în caz de accident rutier cu substanțe periculoase?
a. se anunță telefonic la numărul 112 - pompierii, politia, salvarea despre accidentul petrecut.
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b. în cazul în care se observă apariția unei flăcări deschise nu se va încerca stingerea de urgență a acesteia
până la apariția persoanelor apte pentru rezolvarea problemei.
c. nu vă apropiați de locul accidentului doar din curiozitate!
7. Ce facem în cazul în care suntem anunțați că a avut loc un accident de poluare?
a. utilizăm apa poluată pentru băut, pregătirea mâncării, spălat, îmbăiat, adăpatul animalelor, udatul
grădinilor.
b. se vor respecta indicațiile Autorității de Sănătate Publică, autorităților publice şi Inspectoratului pentru
Situații de Urgență.
c. nu ne retragem din zonele adiacente resurselor de apă afectate.
8. Ce faci în cazul descoperirii munițiilor rămase neexplodate?
a. nu anunți de urgență organele de politie
b. miști de pe loc munițiile descoperite neexplodate
c. să nu se joace cu muniții descoperite neexplodate
9. Cum putem să ne dăm seama că a avut loc un accident de poluare?
a. apariția unei pete vizibile la suprafața apei;
b. apariția peștilor morți sau a altor organisme acvatice moarte la suprafața apei;
c. schimbarea vizibilă a caracteristicilor organoleptice ale apei: miros, culoare, gust.
10. Ce trebuie să cunoască populația în caz de accident chimic?
a. care este unitatea sursă de pericol chimic
b. tipul de substanță toxică industrială pe care il deține
c. locurile de dispunere şi itinerarele de evacuare temporară.
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