
Primăria Comunei Săucești, județul Bacău 
Str. 1 Decembrie, nr. 101, Localitatea Săucești, județul Bacău 

Tel. : 0234215131 

Fax: 0234215218 

Email: public@primariasaucesti.ro 

PROTECȚIE CIVILĂ 

ÎNŞTIINŢARE, AVERTIZARE ŞI ALARMARE A POPULAŢIEI ÎN 

SITUAŢII DE URGENŢĂ/CONFLICT ARMAT 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 481/2004, republicată privind protecţia civilă, 

înştiinţarea, alarmarea şi avertizarea are ca principale scopuri: 

 evitarea surprinderii şi realizarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi 

bunurilor materiale; 

 limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer şi acţiunilor militare. 

 

EVACUAREA POPULAŢIEI 

Activitatea de evacuare a populaţiei vizează protejarea vieţii cetăţenilor în cazul 

producerii situaţiilor de urgenţã prin evacuarea acestora în spaţii identificate din timp sau 

în tabere de sinistraţi, unde le pot fi asigurate condiţiile necesare de subzistenţă. În acest 

domeniu inspecţiile de prevenire desfăşoară următoarele activităţi: 

 identificarea posibilităţilor de cooperare la nivelul fiecărei localităţi între 

administraţie, instituţii publice şi societăţi comerciale pentru asigurarea 

acţiunilor de evacuare; 

 coordonarea autorităţilor administraţiei publice în vederea stabilirii 

numărului de cetăţeni, instituţii publice şi operatori economici care se 

evacuează în raport de amploarea şi intensitatea situaţiei de urgenţă precum 

şi pentru identificarea spaţiilor necesare primirii evacuaţilor; 

 sporirea exigenţei în cazul verificării viabilităţii planurilor de evacuare în 

situaţii de urgenţă şi în mod deosebit pentru stabilirea măsurilor de 

actualizare a acestora; 

 cooperarea cu specialiştii Ministerului Apărării Naţionale în vederea 

întocmirii documentelor în situaţii de urgenţă/conflict armat şi stabilirii 

direcţiilor de acţiune privind evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale. 

 

ADĂPOSTIREA POPULAŢIEI 

Protecţia prin adăpostire a populaţiei se asigurã în adăposturi construite din timp de 

pace în subsolul clădirilor, în galerii edilitare şi de termoficare, în tuneluri tehnologice etc. 

La nivelul UE şi NATO nu s-a impus o legislaţie privind protecţia populaţiei prin 

adăpostire, aceasta fiind realizată de fiecare ţară în funcţie de condiţiile şi resursele 
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disponibile, în ţara noastră adăpostirea fiind reglementată prin Legea nr. 481/2004, 

republicată privind protecţia civilă. 

 

PROTECŢIA CHIMICĂ, BIOLOGICĂ, RADIOLOGICĂ ŞI NUCLEARĂ 

Existenţa la nivel naţional a riscului producerii de accidente la obiective cu risc 

major în domeniul CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear) poate afecta grav 

mediul, sănătatea şi activităţile economice, având totodată un puternic impact psihologic 

atât asupra populaţiei. 

Protecţia C.B.R.N. (chimică, biologică, radiologică şi nucleară) reprezintă acţiunea 

de ocrotire a populaţiei (salariaţilor), pe timp de conflict armat împotriva efectelor A.D.M. 

(armelor de distrugere în masă), iar pe timp de pace împotriva E.A.D.A. (emisii altele 

decât atacul cu arma nucleară, biologică sau chimică). 

Protecţia C.B.R.N. reprezintă acţiunea de ocrotire a populaţiei (salariaţilor) 

împotriva contaminării chimice, biologice, radiologice şi nucleare şi se asigură 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. 

Operatorii economici cu surse de pericol nuclear, chimic sau biologic au obligaţia 

de a evalua periodic zonele de risc, de a stabili măsurile de prevenire şi de protecţie 

necesare, de a asigura înştiinţarea autorităţilor publice, de a alarma şi de a asigura protecţia 

populaţiei afectate. 

Posibilitatea contaminării chimice, biologice, radiologice şi nucleare ca urmare a 

întrebuinţării A.D.M. este în mod curent condiţionată de existenţa unui conflict armat. 

Accidentul nuclear, chimic, urgenţa radiologică şi poluarea accidentală constituie 

evenimente imprevizibile cauzate de avarierea sau deteriorarea unor instalaţii, a unui utilaj 

sau mijloc de transport sau acţiuni intenţionate ale teroriştilor, conducând la eliberarea în 

mediul înconjurător a unor substanţe ce pot avea impact deosebit asupra populaţiei şi a 

factorilor de mediu. 

Pentru diminuarea efectelor produse de evenimente CBRN este necesar a se realiza 

un ansamblu de măsuri şi acţiuni de specialitate ce intră în competenţa organismelor 

militare, de protecţie civilă şi a unor instituţii civile, ce trebuiesc cunoscute şi respectate 

şi de către populaţie. 

În conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 481/2004, republicată privind 

protecţia civilă, protecţia chimică, biologică, radiologică şi nucleară a populaţiei 
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(salariaţilor) se realizează prin mijloace de protecţie individuale, colectivă sau prin alte 

măsuri tehnice şi organizatorice specifice, cu prioritate în zonele de risc. Instituţiile şi 

operatorii economici care produc, transportă, depozitează sau manipulează substanţe 

periculoase în cantităţi ce pot pune în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor, organizează şi 

execută controlul contaminării chimice, biologice, radiologice şi nucleare a materiilor 

prime şi produselor finite şi realizează măsurile de decontaminare a personalului propriu, 

terenului, clădirilor şi utilajelor. 

Decontaminarea constă în eliminarea surselor poluante, limitarea, îndepărtarea sau 

neutralizarea agenţilor poluatori ai apei, aerului şi terenului. 
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