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PROTECȚIE CIVILĂ 

ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE ȘI ALARMARE 

CONFORM  

LEGII NR. 481 DIN 8 NOIEMBRIE 2004 PRIVIND PROTECŢIA CIVILĂ   

 

 

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 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 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 al Apărării, şi de structurile specializate din cadrul 

categoriilor de forţe armate, pe baza planurilor de cooperare întocmite în acest sens. 

 

Alarmarea populaţiei se realizează de autorităţile administraţiei publice 

centrale sau locale, după caz, prin mijloacele specifice, pe baza înştiinţării primite 

de la structurile abilitate. 

 

Mijloacele de avertizare şi alarmare specifice se instalează în locurile 

stabilite de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi de serviciile de 

urgenţă profesioniste. 

 

Normele tehnice privind instalarea sistemului integrat de avertizare şi 

alarmare a populaţiei şi instrucţiunile privind semnalele şi mesajele de avertizare 

şi alarmare se elaborează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, se 

aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne şi se publică în Monitorul Oficial 

al României, Partea I. (a se vedea OMAI nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a 

populaţie și OMAI nr. 1.259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
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şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii 

de protecţie civilă, cu modificările şi completările ulterioare). 

 

La solicitarea preşedinţilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă, mesajele de 

avertizare şi alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate şi gratuit, prin orice 

operator audiovizual public sau privat de pe teritoriul României. 

 

În cazul unui atac iminent, în situaţia în care nu s-a declarat starea de război, 

primele mesaje de prealarmă şi de alarmă se transmit cu aprobarea ministrului 

afacerilor interne, pe baza înştiinţărilor Statului Major al Apărării şi structurilor 

specializate din cadrul categoriilor de forţe armate, conform planurilor de cooperare 

întocmite în acest sens. 

 

Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se 

execută numai cu aprobarea primarului localităţii, a conducătorului instituţiei 

publice sau a operatorului economic implicat, după caz, ori a împuterniciţilor 

acestora. 

 

Sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare la localităţi, instituţii publice şi 

operatori economici se verifică periodic prin executarea de antrenamente şi exerciţii. 

 

Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare şi alertare cu încălcarea prevederilor 

legale şi a normelor tehnice prevăzute este interzisă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:public@primariasaucesti.ro
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=265539

