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CE SE ÎNŢELEGE PRIN „PROTECŢIE CIVILĂ”? 
Protecţia civilă este o componentă a sistemului securităţii 

naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi 
sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de 
informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii şi 
reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor 
şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor 
armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor 
necesare supravieţuirii persoanelor afectate. 
 

CARE ESTE SEMNUL DISTINCTIV AL 

PROTECŢIEI CIVILE? 
Semnul distinctiv naţional al protecţiei civile din România este 

identic celui prevăzut de Protocolul adiţional nr. 1 din 10 iunie 1977 la 
Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor 
conflictelor armate internaţionale. Semnul distinctiv internaţional al protecţiei 
civile, prevăzut în art. 66 paragraful 4 al protocolului, este un triunghi 
echilateral albastru pe fond portocaliu. El este reprezentat în figura de mai 
jos: 
 

                                   
                                                                                             
 

 
În timp de pace, semnul este utilizat pentru identificarea clădirilor, 

mijloacelor de transport, personalului, uniformelor şi echipamentului 
serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă specializate, cu atribuţii în 
domeniul protecţiei civile. 

 
 
 
 

I M P O R T A N T 
 

        EXPERIENŢA ARATĂ CĂ PERSOANELE CARE S-AU 
PREGĂTIT ŞI AU CUNOSCUT MĂSURILE DE PROTECŢIE ŞI 
REGULILE DE COMPORTARE SPECIFICE SITUAŢIEI DE 
URGENŢĂ PRODUSE AU PUTUT ACŢIONA CORECT REUŞIND 
SĂ ATENUEZE EFECTELE ACESTORA ASUPRA VIEŢII LOR ŞI 
A FAMILIEI 

PENTRU ALTE INFORMAŢII UTILE ACCESAŢI  
www.isubuzau.ro 

 

 
REGULI GENERALE CARE TREBUIE RESPECTATE  

ÎN CAZUL PRODUCERII 
 UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Înainte de producerea dezastrului: 
Ø Învăţaţi semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile, al 

autorităţilor şi al altor organizaţii abilitate să intervină în astfel de situaţii; 
Ø Păstraţi-vă calmul; 
Ø Deschideţi aparatele de radio sau televizoarele şi ascultaţi informaţiile 

generale emise pe aceste căi, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de 
autorităţile în drept; 

Ø Dacă sunteţi sfătuit de către persoane autorizate să părăsiţi localitatea, zona 
sau locuinţa, faceţi prompt acest lucru; 

Ø În situaţie de dezastru, folosiţi telefonul numai pentru a anunţa sau semnala 
autorităţilor locale evenimente importante, cum ar fi incendiile, inundaţiile, 
alunecările de teren, accidentele majore, înzăpezirile sau orice alte tipuri de 
dezastre, sau pentru a solicita ajutor; 

Ø Păstraţi la îndemână, în casă sau în jurul ei, un stoc de provizii suficient de 
mare ca să vă ajute să supravieţuiţi câteva zile. Dacă sunteţi acasă, aceste 
provizii vă vor ajuta să treceţi fără greutăţi peste perioada de pericol. Dacă 
sunteţi evacuaţi şi trebuie să vă deplasaţi în alte localităţi, luaţi-vă o rezervă de 
alimente pe care să le folosiţi pe drum sau după ce ajungeţi în locurile indicate. 
Cele mai importante articole de primă necesitate pe care trebuie să le păstraţi 
la îndemână sunt: apa, hrana, medicamentele, trusa de prim-ajutor şi 
documentele personale. 

După producerea dezastrului: 
Ø Respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite, îndrumările şi comunicările 

autorităţilor; 
Ø Pătrundeţi cu mare precauţie, numai dacă este absolut necesar, în interiorul 

clădirilor care au fost avariate; 
Ø Nu intraţi cu torţe, lumânări sau ţigări aprinse în clădirile avariate sau care au 

fost inundate; 
Ø Nu atingeţi firele electrice, chiar dacă sunt rupte sau căzute la pământ; 
Ø Dacă simţiţi miros de gaz, deschideţi toate ferestrele şi uşile, închideţi robinetul 

principal de gaze, părăsiţi casa imediat şi, dacă aveţi posibilitatea, anunţaţi 
unitatea de distribuţie a gazelor; 

Ø Dacă diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupeţi alimentarea cu 
energie electrică de la tabloul general de distribuţie, ştergeţi şi uscaţi aceste 
echipamente, după care le puteţi conecta la priză. Atenţie! Nu faceţi acest 
lucru dacă sunteţi ud sau staţi în apă; 

Ø Verificaţi rezervele de hrană şi apă înainte de a le folosi; 
Ø Urmăriţi instrucţiunile organelor abilitate în legătură cu folosirea apei şi 

alimentelor; 
Ø Dacă este necesar, cereţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi 

adăpost; 
Ø Îndepărtaţi-vă de zonele calamitate; 

R E Ţ I N E ! 
 
                Un factor important în asigurarea protecţiei îl 
constituie CALMUL, grija de a-l transmite şi celor din jur. 
 Calmul şi cuvintele de încurajare micşorează starea de 
stres şi contribuie la prevenirea panicii ! 
 

PANICA ESTE, ÎN SITUAŢIILE DE CRIZĂ,  
DUŞMANUL PRINCIPAL! 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ „NERON LUPAŞCU” AL 
JUDEŢULUI BUZĂU 

INSPECŢIA DE PREVENIRE  
 

 
 

PROTECŢIA CIVILĂ 
Activitatea de protecţie civilă este de interes naţional, are 

caracter permanent şi se bazează pe îndeplinirea obligaţiilor ce revin, potrivit 
legii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, celorlalte persoane 
juridice de drept public şi privat române, precum şi persoanelor fizice. 
        Concepţia, organizarea, desfăşurarea şi managementul 
activităţilor de protecţie civilă se stabilesc şi se realizează la nivel local şi 
naţional pe principiile autonomiei, subsidiarităţii, legalităţii, responsabilităţii, 
corelării obiectivelor şi resurselor, cooperării şi solidarităţii. 

 Atribuţiile protecţiei civile sunt următoarele: 
Ø identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de 

dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul României; 
Ø culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor 

şi informaţiilor referitoare la protecţia civilă; 
Ø informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la 

pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce 
trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, 
obligaţiile ce ii revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de 
urgenţă; 

Ø organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de 
intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a 
celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu; 

Ø înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în 
situaţiile de urgenţă; 

Ø protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi 
arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor 
şi ale conflictelor armate; 

Ø asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în 
situaţii de urgenţă sau de conflict armat; 

Ø organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru 
reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea 
efectelor situaţiilor de urgenţă civilă şi pentru reabilitarea 
utilităţilor publice afectate; 

Ø limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi a efectelor 
atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate; 

Ø asanarea şi neutralizarea teritoriului de muniţia rămasă 
neexplodată din timpul conflictelor militare; 

Ø participarea la misiuni internaţionale specifice; 
Ø constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale 

specifice în situaţii de urgenţă sau de conflict armat. 
(Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă) 

  



 
CE ESTE SITUAŢIA DE URGENŢĂ? 
                Eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi 
intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile 
materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt 
necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi 
managementul unitar al  forţelor şi mijloacelor implicate. 
CE ESTE STAREA POTENŢIAL GENERATOARE DE SITUAŢII DE 
URGENŢĂ? 

Un complex de factori de risc care prin evoluţia lor necontrolată şi 
iminenţa ameninţării ar putea aduce atingere vieţii şi sănătăţii populaţiei, valorilor 
materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu. 
CE ÎNŢELEGEM PRIN FACTOR DE RISC? 
    Un fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi 
timp şi spaţiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc. 
CARE SUNT TIPURILE DE RISC? 
     Tipurile de risc sunt: incendiile, cutremurele, inundaţiile, accidentele, 
avariile, exploziile, alunecările sau prăbuşirile de teren, îmbolnăvirile în masă, 
prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări, eşuarea sau scufundarea unor 
nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din comos, tornade, avalanşe, eşecul 
serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale, sinistre grave sau evenimente 
publice de amploare, determinate ori favorizate de factorii de risc specifici. 
CE ESTE UN DEZASTRU? 

 Este evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze 
naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări 
ale mediului, şi care, prin amploare,  intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte 
nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea 
situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii. 
CE ESTE ADĂPOSTIREA? 

Măsura specifică de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a 
valorilor culturale şi de patrimoniu, pe timpul ostilităţilor militare, împotriva efectelor 
atacurilor aeriene ale adversarului. Adăposturile de protecţie civilă sunt spaţii special 
amenajate pentru protecţia personalului în situaţii de urgenţă, proiectate, executate, 
dotate şi echipate potrivit normelor şi instrucţiunilor tehnice în vigoare. 
CE ESTE ASANAREA? 

Este ansamblul de lucrări şi operaţiuni executate pentru înlăturarea sau 
distrugerea muniţiei neexplodate şi dezafectarea terenurilor, altele decât poligoanele 
de trageri ale structurilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională 
      În scopul evitării surprinderii şi al luării măsurilor privind 
adăpostirea populaţiei, protecţia bunurilor materiale, precum şi 
pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer şi ale 
acţiunilor militare se  realizează următoarele măsuri de protecţie 
civilă: înstiintarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea.   
CE ESTE ÎNŞTIINŢAREA? 
                   Prin înştiinţare se înţelege activitatea de transmitere a informaţiilor 
autorizate despre iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor 
armate către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, în scopul 
evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie. 
CE ESTE AVERTIZAREA? 

Aducerea la cunoştinţa populaţiei a informaţiilor necesare despre 
iminenţa producerii sau producerea unor dezastre.  
CE ESTE PREALARMAREA? 

Transmiterea mesajelor / semnaleleor / informaţiilor către autorităţile 
administraţiei publice despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac 
aerian. 
CE ESTE ALARMAREA? 

Transmiterea mesajelor sau a semnalelor de avertizare a populaţiei 
despre iminenţa producerii unor dezastre sau a unui atac aerian. 

               Alarmarea populaţiei, instituţiilor publice si operatorilor 
economici se realizează prin semnale acustice sau optice emise cu 
ajutorul mijloacelor de alarmare şi prin comunicări transmise pe 
posturile de radiodifuziune şi televiziune centrale şi locale, iar in cazul 
existenţei şi prin staţiile de radioficare si radioamplificare. 
     
          Semnalele de alarmare acustice a populaţiei, instituţiilor publice si operatorilor 
economici sunt: alarma aeriană, alarma la dezastre, prealarma aeriană si incetarea 
alarmei. 
           Durata fiecarui semnal de alarmare este de două minute pentru toate 
mijloacele de alarmare, cu excepţia sirenelor cu aer comprimat la care durata este de 
un minut (durata impulsurilor şi pauzelor se reduce la jumătate) . 
      
         Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, 
cu pauză de 4 secunde intre ele.  
       Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde 
fiecare, cu pauză de 10 secunde intre ele. 
       Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde 
fiecare, cu pauză de 12 secunde intre ele. 
        Semnalul INCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de 
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.  
     
     După principiul de funcţionare şi construcţie, mijloacele de alarmare se 
clasifică in: mijloace acustice şi mijloace optice. 
    a) Mijloacele de alarmare acustice asigură emiterea de sunete acustice cu 
frecvenţe de 200-500 Hz şi pot fi: 
    1. mijloacele de alarmare acustice speciale: sirene electrice si electronice de 
diferite puteri, sirene cu aer comprimat şi motosirene; 
    2. mijloacele de alarmare acustice obişnuite: fluiere cu abur sau cu aer comprimat, 
clopote, sonerii, claxoane etc. 
    b) Mijloacele de alarmare optice asigură afişarea explicită a denumirii semnalului 
de alarmare, precum şi emiterea de semnale luminoase de avertizare. Acestea se 
instalează de regulă la operatorii economici care prin specificul activităţii nu asigură 
condiţii optime pentru perceperea semnalelor acustice. 
  

                
        Sirenă electrică         Sirenă electronică 

                                                    
 

         Cu ajutorul sirenelor electronice se pot transmite şi mesaje privind modul 
de comportare şi alte informaţii utile. 
 

LA RECEPŢIONAREA SEMNALULUI DE 
ALARMARE APLICAŢI MĂSURILE DE PROTECŢIE ŞI 
RESPECTAŢI REGULILE DE COMPORTARE SPECIFICE 
SITUAŢIEI DE URGENŢĂ PRODUSĂ   

PRINCIPALELE TIPURI DE RISC GENERATOARE DE  
SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN ROMÂNIA,  

GRUPATE ÎN FUNCŢIE DE NATURA LOR 
 
 a. riscuri naturale: 

1 - fenomene meteorologice periculoase: 
 - furtuni- vînt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau 
căderi de grindină; 

 - inundaţii; 
 - tornade; 
 - secetă; 

 - îngheţ - poduri şi baraje de gheaţă pe apă, căderi 
masive de zăpadă, chiciură, polei; 

2 - incendii de pădure - incendii la: fondul forestier, vegetaţie 
uscată sau culturi de cereale păioase; 

3 - avalanşe; 
4 - fenomene distructive de origine geologică: 

 - alunecări de teren ; 
 - cutremure de pământ; 
  b. riscuri tehnologice: 

1 – accidente, avarii, explozii şi incendii: 
- industrie - inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de 

exploatări miniere sau alte activităţi tehnologice; 
 - transporturi şi depozitare produse periculoase; 

- transporturi - terestre, aeriene şi navale, inclusiv 
metroul, tunele şi transport pe cablu; 

 - nucleare; 
2 – poluare ape; 
3 – prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări; 
4 – eşecul utilităţilor publice - utilităţi publice vitale şi de amploare: 

reţele importante de radio, televiziune, telefonie, comunicaţii, de 
energie electrică, de gaze, de energie termică, centralizată, de 
alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate şi 
pluviale; 

5 – căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos; 
6 - muniţie neexplodată sau nedezactivată ramasă din timpul 

conflictelor militare; 
 c. riscuri biologice: 

1 – epidemii; 
2 – epizootii / zoonoze. 

Cetăţenii sunt obligaţi să informeze 
autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin 
orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea 
numărului 112, despre iminenţa producerii sau 
producerea oricărei situaţii de urgenţă despre care 
iau cunoştinţă. 

         Art. 20, aliniatul (1), litera c din (Legea nr. 481 / 2004 privind 
protecţia civilă 

 


