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SITUAŢIE DE URGENŢĂ - eveniment excepţional, cu caracter non-militar, 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; 

  Fazele managementului situațiilor de urgență sunt: 
 Prevenirea; 
 Prevederea şi pregătirea; 
 Detectarea şi alarmarea; 
 Intervenţia şi refacerea; 
 Estimarea/evaluarea efectelor şi pagubelor. 

La apariția unui potențial risc autoritțile publice, instituțiile, operatorii economici și societățile 
descentralizate vor intra în STAREA DE ALERTĂ. Aceasta permite organismelor cu responsabilități în 
managementul situațiilor de urgență, să ia orice măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea pericolelor pe care 
le presupune constatarea unei situaţii de urgenţă 
In timpul starii de alerta poate fi dispusa, ca masura de protectie, scoaterea din zonele afectate sau 
potential a fi afectate, in mod organizat, a unor institutii publice, agenti economici, categorii sau grupuri 
de populatie ori bunuri si dispunerea acestora in zone si localitati care asigura conditii de protectie. 

Hotărârea de declarare a stării de alertă cuprinde:   
a) baza legală;   
b) perioada de aplicare;   
c) măsurile dispuse;   
d) obligaţiile cetăţenilor şi ale operatorilor economici în ceea ce priveşte participarea la activităţi în 

folosul comunităţilor locale.   
Starea de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică, economică şi de 
ordine publică, aplicabile pe întreg teritoriul ţării sau în unele unităţi administrativ-teritoriale care se 
instituie în următoarele situaţii: 

a. existenţa unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea naţională ori funcţionarea 
democraţiei constituţionale; 

b. iminenţa producerii ori producerea unor calamităţi care fac necesară prevenirea, limitarea sau 
înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre. 

Factori de stres specifici   situaţiilor de urgenţă 
 - presiunea timpului 
 - lipsa de informaţii veridice 
 - existenţa unor stări conflictuale 
 - diferite nivele ale suferinţei umane 
 - riscul la care sunt supuşi colegii 
 - ineditul şi surprinzătorul 
Pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă se întreprind, în 
condiţiile legii, după caz, acţiuni şi măsuri pentru:  

a. avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol 
b. declararea stării de alertă în cazul iminenţei ameninţării sau producerii situaţiei de urgenţă  
c. punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc şi după caz, 

hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial afectată 
a. intervenţia operativă cu forţe şi mijloace prorprii, în funcţie de situaţie, pentru limitarea şi 

înlăturarea efectelor negative  
b. punerea la dispoziţie şi organizarea de adăposturi și aplicarea măsurilor de camuflaj 
c. punerea la dispoziție de servicii sanitare, inclusiv prim-ajutor şi asistenţă religioasă; 
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d. acordarea de ajutoare de urgenţă  
e. instituirea regimului stării de urgenţă, în condiţiile prevăzute de art. 93 din Constituţia 

României, republicată  
f. solicitarea sau acordarea de asistenţă  
g. acordarea de despăgubiri persoanelor juridice şi fizice 
h. servicii funerare de urgenţă 
i. alte măsuri prevăzute de lege.  

Prima intervenţie, în funcţie de locul, natura şi amploarea situaţiei de urgenţă, va fi asigurată (după caz) 
de: personalul de pe locul de muncă; serviciile private pentru situaţii de urgenţă; serviciile profesioniste 
pentru situaţii de urgenţă; forţele şi mijloacele prevăzute de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă  şi 
alte forţe şi mijloace prevăzute pentru acţiunile de cooperare. 

   Pentru înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea  populației în scopul evitării surprinderii şi al luării 
măsurilor privind adăpostirea, protecţia bunurilor materiale, precum şi pentru limitarea efectelor 
dezastrelor, atacurilor din aer şi ale acţiunilor militare, în Sectorul 1 sunt instalate un număr de 67 
sirene electronice care sunt integrate în sistemul de integrare național. 
Înştiinţarea reprezintă activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii 
sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei publice 
centrale ori locale, după caz, şi cuprinde: 

a) înştiinţarea despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre; 
b) înştiinţarea despre pericolul atacului din aer; 
c) înştiinţarea despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologice, 

convenţionale şi neconvenţionale 
  La nivelul Sectorului 1, responsabilitatea conducerii acţiunilor de prevenire, protecţie şi 
intervenţie îi revine Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 
În toate situaţiile de urgenţă, forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniilor de 
competenţă, pentru: 
 salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul 

victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă 
necesitate; 

 acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, 
instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi; 

 aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă; 
 dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 
 diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror integritate 

pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei şi anume la: 
1. sediile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, 
2. sediile poliţiei şi jandarmeriei 
3. spitalele şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de 

chirurgie şi de urgenţă 
4. clădirile instituţiilor cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în 

apărarea şi securitatea naţională 
5. staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale 

pentru celelalte categori de clădiri menţionate 
6. garaje de vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii 
7. rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă 
8. clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi 

pentru căi de transport 
9. clădiri de învăţământ 


