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Băuturi și alimente 

În cazul unei catastrofe, cum ar fi inundații, pană de curent sau furtună există 

riscul ca alimentele să devină greu de obținut. Prin urmare, este recomandat, 

să avem o aprovizionare suficientă.  

 

Scopul acestui ghid este să te ajute să ai hrană pentru 10 zile fără a merge la 

cumpărături. Soluția este întotdeauna responsabilitatea ta. Dacă decizi să 

economisești și cât de mult vrei să faci asta, este o decizie personală. 

 

Următoarea prezentare generală prezintă un exemplu de aprovizionare pentru 

10 zile, cu alimente de bază pentru o singură persoană. Aceasta corespunde la 

aproximativ 2.200 kcal pe zi și acoperă de obicei necesarul total de energie. 

Luați în considerare în planificarea dumneavoastră, preferințele personale, 

cerințele alimentare și alergiile. 

 

 

 

BĂUTURI               APROVIZIONARE PENTRU 10 ZILE 

 

GRUP ALIMENTAR CANTITATE COMENTARIU 

Băuturi 
2 litri pe zi/ persoană 

20 litri Cantitatea de băutură/ persoană 
reprezintă cererea de bază a unui 
adult de 1,5 litri/zi la care se 
adaugă 0,5 litri, care sunt 
considerați independenți de 
alimentarea publică cu apă 
potabilă și pot fi folosiți la 
prepararea de alimente precum: 
(paste, orez sau cartofi). 

 

PRODUSE ALIMENTARE    APROVIZIONARE PENTRU 10 ZILE 

 

GRUP ALIMENTAR CANTITATE 

Cereale 
Produse din cereale: 
Pâine, paste, orez. 
Cartofi 

3,5 kg 



 

 

PRODUSE ALIMENTARE    APROVIZIONARE PENTRU 10 ZILE 

 

GRUP ALIMENTAR CANTITATE COMENTARIU 

Legume 
Leguminoase 

4,0 kg Amintiți-vă că legumele și 
leguminoasele în borcane sau 
conserve sunt deja preparate și că 
pentru produsele nepreparate, 
trebuie calculată în plus apa 
necesară pentru gătit. 

Fructe 
Nuci 

2,5 kg Aprovizionare cu conserve de 
fructe sau fructe uscate. 

Lapte 
Lactate 

2,6 kg  

Pește, carne, ouă,  
sau puteți opta pentru 
prafuri înlocuitoare. 

1,5 kg E important de reținut faptul că 
ouăle rezistă o perioadă limitată de 
timp pe când prafurile au o 
perioadă de valabilitate de câțiva 
ani. 

Grăsimi 
Uleiuri 

0,375 kg  

Diverse 
După bunul plac de 
exemplu: 

 Zahăr, îndulcitor, miere, gem, 
ciocolată, sare de iod, mese gata 
preparate (de exemplu: tortellini, 
ravioli), produse uscate din cartofi, 
faină, biscuiți, bare de sare. 

 

  



 

LISTA MEA PERSONALĂ DE VERIFICARE 

 

VĂ RUGĂM SĂ BIFAȚI ARTICOLELE EXISTENTE  

 PENTRU A AVEA O IMAGINE DE ANSAMBLU! 

 

 

STOC DE BAZA DISPONIBIL 
Băuturi  

Alimente  

 

PRODUSE DE IGIENĂ   DISPONIBIL 

Săpun (buc), 
detergent (kg) 

 

Periuță de dinți, 
pastă de dinți 

 

Set de veselă și 
tacâmuri 

 

Hârtie de uz casnic  

Hârtie igienică  

 

 

 

 

PROTECȚIE 
ÎMPOTRIVA 
INCENDIILOR 

           
DISPONIBIL 

Eliberați subsolul și 
podul 

 

Extinctor  

Extinctor mic 
portabil 

 

Detector de fum  

Furtun de grădină 
sau spălătorie auto 

 

Recipient de apă  

Găleată de apă  

Rezervor de apă cu 
robinet pentru  
stingerea incendiilor 

 

DOCUMENTAȚIE 
BACK-UP 

PREGĂTIT 

Ai specificat ce 
documente sunt 
absolut necesare? 

 

Sunt documentele 
tale organizate? 

 

Ai copii ale 
documentelor 
importante 
disponibile, 
dar și alte certificate 
de care s-ar putea 
să ai nevoie? 

 

Ai creat un folder 
pentru documente? 

 

FARMACIA ACASĂ DISPONIBIL 

Trusă de prim ajutor  

Medicamente 
prescrise de medic 

 

Analgezic  

Dezinfectant pentru 
obiecte sanitare 

 

Dezinfectant pentru  
răni 

 

Mijloace împotriva  
răcelii 

 

Termometru medical  

Remedii antidiareice  

Unguent pentru 
mușcătură de insectă 
și arsuri solare 

 

Pensetă pentru așchii  



 

 

 

 

FĂRĂ ENERGIE          DISPONIBIL 

Lumânări  

Chibrite, brichete  

 Lanternă  

Baterie sau 
generator 

 

Aragaz cu butelie  

Combustibil  

Pătură  

Sac de dormit  

RUCSAC DE URGENȚĂ  DISPONIBIL 

Medicamente 
personale 

 

Îmbrăcăminte de 
protecție improvizată 

 

Pătură, sac de dormit  

Lenjerie intimă, ciorapi  

Pantofi rezistenți  

Veselă, tacâmuri, 
cană termos 

 

4l de apă  

Materiale pentru 
îngrijirea rănilor 

 

Deschizator de 
conserve și cuțit 
puternic 

 

Îmbrăcăminte 
rezistentă, calduroasă 

 

Lanternă   

Mască de protecție, 
protecție respiratorie  

 

Mănuși de lucru  

Telefon  

Frânghie  
Topor  

Brichetă, oțel de foc  

LISTA DE 
VERIFICARE 
PERSONALE 

           DISPONIBIL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


