









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 potrivit
prezentei legi, 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.
Atributiile protectiei civile sunt urmatoarele:
a) identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice de pe
teritoriul romaniei;
b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la
protectia civila;
c) informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa,
masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, obligatiile
ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;
d) organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optime a serviciilor
pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in domeniu;
e) instiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei in situatii de protectie civila;
f) protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului
impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;
g) asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei in situatii de protectie civila;
h) organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti,
limitarea si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale si a celorlalte situatii de protectie civila;
i) asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor
militare;
j) participarea la misiuni internationale specifice;
k) constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice.
(2) atributiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu cele cuprinse in alte acte normative incidente
sau conexe, precum si cu prevederile actelor internationale in domeniu, la care romania este parte.
TERMENI ȘI DEFINIȚII
dezastru - evenimentul datorat declansarii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de
om, generator de pierderi umane, materiale sau modificari ale mediului si care, prin amploare,
intensitate si consecinte, atinge ori depaseste nivelurile specifice de gravitate stabilite prin
regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta, elaborate si aprobate potrivit legii;
situatie de protectie civila - situatia generata de iminenta producerii sau de producerea dezastrelor, a
conflictelor militare si/sau a altor situatii neconventionale care, prin nivelul de gravitate, pun in pericol
sau afecteaza viata, mediul, bunurile si valorile culturale si de patrimoniu;
adapostire - masura specifica de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si de
patrimoniu, pe timpul ostilitatilor militare si al situatiilor de urgenta, impotriva efectelor acestora.
Adaposturile de protectie civila sunt spatii special amenajate pentru protectie in situatii specifice,
proiectate, executate, dotate, echipate si autorizate potrivit normelor si instructiunilor tehnice elaborate
de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si
internelor*);
asanare - ansamblul de lucrari si operatiuni executate pentru inlaturarea sau distrugerea munitiei
neexplodate si dezafectarea terenurilor, altele decat poligoanele de trageri ale structurilor de aparare,
ordine publica si securitate nationala.
C.B.R.N (contaminare chimică, biologică, radiologică și nucleară)- reprezintă acţiunea de ocrotire a
populaţiei (salariaţilor) împotriva contaminării chimice, biologice, radiologice şi nucleare şi se asigură
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prin mijloace speciale de protecţie individuală, colectivă şi prin alte măsuri tehnice şi organizatorice
care se realizează din timp de pace, cu prioritate în zonele de risc nuclear, chimic sau biologic.
 accident chimic – accident în urma căruia are loc eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a
unuia sau mai multor substanţe toxice (nocive), pe timpul producerii, stocării sau a transportului
acesteia (acestora), care pot genera îmbolnăvirea (intoxicarea) gravă, sau decesul în masă a populaţiei,
animalelor sau mixtă în zona în care se răspândeşte;
 accident biologic – eveniment în urma căruia are loc eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a
unuia sau mai multor microorganisme (enzime, bacterii, agenţi patogeni), pe timpul producerii,
stocării sau a transportului acesteia (acestora), care pot genera îmbolnăvirea (infestarea) în masă a
populaţiei, animalelor sau mixtă în zona în care se răspândeşte;
 accident nuclear – accident produs la o instalaţie nucleară, cu urmări deosebite asupra personalului,
populaţiei şi mediului, determinând contaminarea radioactivă a acestora peste limitele admise;
 accident ecologic – eveniment fortuit, imprevizibil care perturbă situaţia de normalitate, provocând
urmări deosebit de grave asupra mediului.
 contaminare nucleară, biologică şi chimică – depunerea de fragmente, particule sau fascicule de
materiale radioactive, de pulberi, pelicule/picături, agenţi patogeni, microorganisme etc. pe sol,
vegetaţie, în apă, în aer, pe diferite materiale sau obiecte, capabile să producă dereglări grave ale
funcţionării organismelor sau, în anumite concentraţii, chiar decesul acestora;
o decontaminare activitate care se desfăşoară în scopul neutralizării ( al înlăturării ) substanţelor toxice
industriale sau de luptă de pe alimente, echipament, materiale, tehnica de luptă, teren etc., folosind
soluţii şi suspensii de decontaminare, sau solvenţi corespunzători. Constă în luarea unor măsuri
specifice pentru îndepărtarea sau neutralizarea agenţilor contaminatori ai apei, alimentelor,
echipamentului, mijloacelor tehnice, aerului sau solului;
 depoluare – luarea unor măsuri specifice pentru identificarea şi eliminarea surselor poluante, limitarea,
îndepărtarea sau neutralizarea agenţilor poluatori ai apei, aerului sau solului;
 Epidemie – extinderea într-un timp scurt, a unei boli contagioase prin contaminare, la un număr mare
de persoane dintr-o localitate, comunitate, regiune etc., inclusiv din comunităţi militare;
 epizootie – extinderea, într-un timp scurt, a unei boli contagioase prin contaminare, la un număr mare
de animale dintr-o localitate, regiune etc.;
 protecţie - ansamblul de măsuri şi acţiuni desfăşurate continuu şi într-o concepţie unitară, de către
toate forţele participante şi la toate structurile, destinate creării condiţiilor de securitate a personalului,
tehnicii şi sistemelor în cazul producerii unor dezastre şi a altor factori perturbatori, desfăşurate în
scopul menţinerii capacităţii de intervenţie şi protecţie la nivel ridicat;
 protecţia individuală N.B.C. – activitatea desfăşurată de fiecare persoană în parte, cu ajutorul
echipamentelor şi al materialelor de protecţie individuală, sau folosind mijloace, soluţii şi suspensii de
decontaminare N.B.C. din dotare;
 urgenţa radiologică - este determinată de deplasarea în spaţiul aerian al ţării noastre, sau al unei zone
din ţara noastră a norului radioactiv rezultat în urma unui accident nuclear pe teritoriul altui stat sau
chiar pe alt continent. Pe tot parcursul deplasării unui asemenea nor radioactiv rezultă o urmă , o zonă
contaminată ca urmare a depunerilor radioactive din nor pe direcţia de deplasare a vântului,
contaminarea fiind mai puternică în zonele unde cad precipitaţii.
Vorbim tot despre urgenţă radiologică şi în situaţia căderilor de obiecte cosmic radioactive, accidente
pe timpul transportului şi depozitării deşeurilor radioactive, acţiuni teroriste, sau alte evenimente care
duc la contaminarea radioactivă și iradierea personalului.
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