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PROTECȚIE CIVILĂ 

PROTECTIA POPULATIEI 

DEFINIȚII 

Alertă 

 stare de pregătire caracteristică, prin măsurile luate, pentru desfăşurarea unei 

acţiuni specifice; 

 semnal care avertizează asupra existenţei unui pericol real sau a unei 

ameninţări. 

 

Înștiințare 

 activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii 

sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate de către Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă / serviciile de urgenţă profesioniste (ISU-

uri) către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, în 

scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie. 

 

Avertizare 

 activitatea de informare a populaţiei despre posibilitatea producerii/ 

manifestării unui dezastru/eveniment în următoarea perioadă de timp, precum 

şi zona/zonele de impact şi modul de acţiune în astfel de situaţii. 

 

Pre-alarmare 

 transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre 

probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian. 

 

Alarmare 

 activitatea de transmitere a semnalelor acustice sau optice de avertizare a 

populaţiei despre iminenţa manifestării unor tipuri de risc; 

 activitatea prin care se avertizează populaţia despre pericolul iminent al 

atacurilor din aer, contaminării radioactive, chimice, biologice sau al 

dezastrelor, în scopul trecerii urgente şi în mod organizat la aplicarea 

măsurilor de protecţie şi intervenţie. 
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Adăpostire 

 măsură specifică de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor 

culturale şi de patrimoniu, pe timpul ostilităţilor militare, împotriva efectelor 

atacurilor aeriene ale adversarului 

 

Evacuare 

 măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori a 

producerii unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele 

afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, 

agenţi economici, categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi dispunerea 

acestora în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie a populaţiei, 

bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor 

economici; 

 ansamblul activităţilor de protecţie civilă prin care, în situaţie de război sau în 

caz de dezastre, anumite categorii de populaţie, instituţii publice şi agenţi 

economici, bunuri materiale şi valori culturale, sunt scoase din zona de risc, 

deplasate şi dispuse în alte zone care le asigură protecţie, condiţii de cazare, 

hrănire, asistenţă medicală şi continuarea activităţilor social-economice, de 

învăţământ, de depozitare şi păstrare a bunurilor. 

 

CBRN 

 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; 
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 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; 

 decontaminare 

o 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. 

o 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; 
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 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 cosmice radioactive, accidente pe timpul transportului şi depozitării 

deşeurilor radioactive, acţiuni teroriste, sau alte evenimente care duc la 

contaminarea radioactivă şi iradierea personalului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=265539   
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