
ÎNŞTIINŢAREA, ALARMAREA ŞI 
EVACUAREA ÎN SITUAŢII DE 

URGENŢĂ



Înştiinţarea este 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.

Înştiinţarea se realizează de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă sau de 
serviciile de urgenţă profesioniste, după caz, pe 
baza informaţiilor primite de la populaţie sau de 
la structurile care monitorizează sursele de risc.



Avertizarea este activitatea de 
aducerea la cunoştinţa populaţiei a 
informaţiilor necesare despre iminenţa 
producerii sau producerea unor dezastre.

Avertizarea populaţiei se realizează 
de către autorităţile administraţiei publice 
centrale sau locale, după caz, prin 
mijloacele de avertizare specifice, în baza 
înştiinţării primite de la structurile abilitate.



Prealarmarea reprezintă transmiterea 

mesajelor/semnalelor de avertizare către 

autorităţi despre probabilitatea producerii 

unor dezastre sau a unui atac aerian.

Prealarmarea se realizează de 

Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă şi de serviciile de urgenţă 

profesioniste, după caz, pe baza 

informaţiilor primite de la Statul Major 

General şi de la structurile specializate 

din cadrul categoriilor de forţe armate, 

pe baza planurilor de cooperare 

întocmite în acest sens.



Alarmarea reprezintă transmiterea mesajelor/semnalelor 

de avertizare a populaţiei despre iminenţa producerii unor 

dezastre sau a unui atac aerian.

Alarmarea populaţiei se realizează de autorităţile 

administraţiei publice centrale sau locale, după caz, prin 

mijloace specifice pe baza înştiinţării primite de la structurile 

abilitate.



ORGANIZAREA  ŞI  ASIGURAREA  ÎNŞTIINŢĂRII

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă  
organizează şi execută înştiinţarea la:

-comitetele ministeriale şi structurile de specialitate ale 
administraţiei publice centrale care dispun de legături proprii;

-inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi 
unităţile subordonate, pe zone şi grupe, ţinând seama de 
organizarea teritorial-administrativă a ţării, zonele de operaţii şi 
direcţii probabile operative şi tactice, astfel încât transmiterea 
mesajelor să se facă în cel mai scurt timp posibil.



ORGANIZAREA ŞI ASIGURAREA ALARMĂRII

Semnalele de alarmare a populaţiei şi salariaţilor sunt: prealarma 
aeriana; alarma aeriană; alarma la dezastre şi încetarea alarmei.

Semnalul  “PREALARMA AERIANA “ se  compune din 3 
impulsuri a 32 secunde fiecare cu pauză de 12 secunde între ele.

Semnalul  “ALARMA AERIANĂ “ se  compune din 15 impulsuri 
a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele.

Semnalul  “ALARMA  LA DEZASTRE” se compune din 5 
impulsuri a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele.

Semnalul  “ÎNCETAREA ALARMEI“ se compun dintr-un semnal 
continuu, de aceeaşi intensitate cu durata de 2 minute.



Stabilitatea alarmării constă în avertizarea populaţiei 
şi salariaţilor în orice situaţie creată şi se asigură prin :
-menţinerea  în permanentă stare de funcţionare a 
fiecărui mijloc de alarmare;
-folosirea mai multor tipuri de mijloace de alarmare care 
să se bazeze pe surse energetice diferite de funcţionare 
(electrică, aer comprimat, abur, carburanţi etc.);
-asigurarea continuităţii legăturilor necesare acţionării 
mijloacelor de alarmare ; 
-restabilirea în timp scurt a mijloacelor şi sistemelor 
afectate ;
-utilizarea judicioasă a forţelor şi mijloacelor de alarmare 
în sectoarele şi raioanele de intervenţie ;

asigurarea unui înalt nivel de pregătire a personalului ce 
deserveşte mijloacele de alarmare ;



MIJLOACE DE ALARMARE

După principiul de construcţie şi funcţionare mijloacele de 
alarmare se clasifică în : mijloace acustice şi mijloace optice. 

Mijloacele de alarmare acustice asigură:
transmiterea de mesaje verbale în direct sau preînregistrate 
prin intermediul sirenelor electronice;
emiterea de sunete acustice cu frecvenţe de 200-500 Hz prin 
mijloace: 

-speciale : sirene electrice de diferite puteri, sirene dinamice 
cu aer comprimat, motosirene, şi sirene de mână.

-obişnuite : fluiere cu aer comprimat, clopote, sonerii, 
claxoane etc.

Mijloacele de alarmare optice asigură emiterea de 
semnale luminoase şi pot fi : panouri sau dispozitive luminoase.



ridicat, se realizează cu mijloace acustice care să producă un semnal 
sonor mai mare decât zgomotul de fond, precum şi cu mijloace 
optice.

Sirenele electronice şi electrice se instalează la : construcţiile 
industriale, hidrotehnice, social-culturale, economico-administrative, 
şcoli, clădiri de locuit, agenţi economici cu grad de risc, instituţii 
publice, unităţi şi formaţiuni militare.

Pentru alarmarea localităţilor şi agenţilor 
economici se folosesc sirene electronice, electrice de 
5,5 KW şi de 3 KW, cu aer comprimat (dinamice) şi 
motosirene.

Alarmarea interioară a halelor de producţie, 
complexelor comerciale, sălilor de spectacole şi de 
sport, staţiilor de metrou etc. cu nivel de zgomot



În scopul pregătirii populaţiei şi salariaţilor pentru a trece în  timp 
scurt şi în mod organizat la aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie 
la dezastre ori în situaţii speciale, precum şi pentru verificarea sistemelor 
de înştiinţare, avertizare şi alarmare, periodic potrivit legii se execută 
exerciţii de alarmare publică.

Sistemele şi mijloacele de alarmare de protecţie civilă se folosesc, la 
pace, cu aprobarea şefilor protecţiei civile, pentru avertizarea populaţiei şi 
salariaţilor în cazul producerii unor dezastre sau evenimente cu urmări 
deosebit de grave asupra acestora, sau mediului înconjurător.

Sistemele şi mijloacele de alarmare de protecţie civilă se folosesc în 
caz de conflict armat, pentru avertizarea populaţiei şi salariaţilor privind 
pericolul iminent ale atacurilor din aer.

Inspectorii de protecţie civilă raportează imediat eşaloanelor 
superioare despre executarea alarmării populaţiei şi salariaţilor, cât şi 
despre pericolul sau producerea unor dezastre ori evenimente cu urmări 
deosebit de grave asupra acestora sau mediului înconjurător.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele 
judeţene pentru situaţii de urgenţă, municipiul Bucureşti  şi sectoarele 
acestuia, îndrumă şi coordonează activitatea de înştiinţare -avertizare şi 
alarmare a populaţiei şi salariaţilor



Evacuarea în cazul produceri dezastrelor se execută în funcţie 
de tipul de dezastru, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. Hotărârea pentru executarea evacuării este luată, în funcţie 
de situaţia creată, de către primar sau de prefect, după caz, la 
propunerea comitetului pentru situaţii de urgenţă competent.

Evacuarea se execută ţinând seama de:

• prevederile legale şi măsurile stabilite referitoare la pregătirea 
populaţiei, a economiei şi teritoriului pentru apărare;

• particularităţile de relief, dispunerea geografică, importanţa 
economico-socială şi militară a judeţelor, localităţilor, instituţiilor 
publice şi agenţilor economici;

• asigurarea funcţionării instituţiilor publice şi necesitatea continuării 
producţiei de apărare şi a unor activităţi economico-sociale pe timp 
de război sau în caz de dezastre;

• posibilităţile de care dispun localităţile pentru a sigura protecţia 
populaţiei şi a bunurilor materiale împotriva armelor NBC şi 
convenţionale;

• amploarea distrugerilor produse de atacurile adversarului sau de 
dezastre;

• evoluţia acţiunilor militare.



Evacuarea se organizează pe baza unui plan de 
evacuare, la întocmirea căruia participă inspectoratele 
judeţene pentru situaţii de urgenţă împreună cu 
comitetele pentru situaţii de urgenţă.

Organizarea evacuării se asigură de către fiecare 
autoritate administrativă, instituţie publică şi agent 
economic cu sarcini în acest sens.

Pentru organizarea acţiunilor de evacuare a 
salariaţilor din instituţii (agenţi economici) şi a populaţiei 
se stabilesc din timp de pace, iar la ordin, se aduc în 
stare de funcţionare :

• punctele de adunare a salariaţilor şi a populaţiei 
evacuate;

• punctele de îmbarcare a salariaţilor şi populaţiei care se 
transportă pentru evacuare pe calea ferată;

• puncte de debarcare;

• puncte de primire şi repartiţie a salariaţilor şi a populaţiei 
evacuate



• Punctul de adunare este locul în care se prezintă 
salariaţii din instituţii (agenţi economici) cu membrii de 
familie, sau populaţia din cartierele localităţii, pentru 
luarea în evidenţă repartizarea şi mijloacele de transport 
sau localităţi, în vederea evacuării, când transportul 
populaţiei se efectuează cu mijloace auto, acestea se 
organizează şi funcţionează ca punct de adunare şi 
îmbarcare.

• Punctul de primire şi repartiţie se constituie în locul de 
afluire a salariaţilor şi a populaţiei  evacuate pentru 
luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. 
Aceasta se organizează pe localităţi sau cartiere, iar când 
este posibil pe comună, de regulă, în localurile publice 
(şcoli, unităţi culturale). 



• Instituţiile publice, centrale şi locale, 
precum şi agenţii economici se evacuează 
pentru a asigura continuarea activităţilor 
specifice ale acestora în condiţiile unui risc 
minim.

• În general, la stabilirea populaţiei care 
trebuie să se evacueze, se au în vedere 
acele categorii care nu pot participa la 
acţiuni de luptă şi anume, copii, bătrâni şi 
bolnavi.



Va mulţumim pentru atenţie!


