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PROTECȚIE CIVILĂ 

OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR 

CONFORM  

LEGII NR. 481 DIN 8 NOIEMBRIE 2004 PRIVIND PROTECŢIA CIVILĂ 

 

Cetăţenii sunt obligaţi: 

  a) să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecţie civilă stabilite de 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de conducătorii 

instituţiilor publice, ai operatorilor economici ori ai organizaţiilor 

neguvernamentale, după caz; 

  b) să ducă la îndeplinire măsurile de protecţie civilă dispuse, în condiţiile legii, 

de autorităţile competente sau de personalul învestit cu exerciţiul autorităţii publice 

din cadrul serviciilor publice de urgenţă; 

  c) să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice 

mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminenţa producerii 

sau producerea oricărei situaţii de urgenţă despre care iau cunoştinţă; 

  d) să informeze serviciile de urgenţă profesioniste sau poliţia, după caz, inclusiv 

telefonic, prin apelarea numărului 112, despre descoperirea de muniţie sau elemente 

de muniţie rămase neexplodate; 

  e) să participe la pregătirea de protecţie civilă la locul unde îşi desfăşoară 

activitatea; 

  f) să participe la întreţinerea adăposturilor din clădirile proprietate personală şi, 

în caz de necesitate, la amenajarea spaţiilor de adăpostire din teren; 

  g) să îşi asigure mijloacele individuale de protecţie, trusa sanitară, rezerva de 

alimente şi apă, precum şi alte materiale de primă necesitate pentru protecţia 

familiilor lor; 

  h) să permită, în situaţii de protecţie civilă, accesul forţelor şi mijloacelor de 

intervenţie în incinte sau pe terenuri proprietate privată; 

  i) să permită instalarea mijloacelor de alarmare pe clădirile proprietate privată 

sau aparţinând asociaţiilor de locatari sau proprietari, după caz, fără plată, precum şi 

accesul persoanelor autorizate, în vederea întreţinerii acestora; 

  j) să accepte şi să efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de 

dezastre, potrivit măsurilor dispuse şi aduse la cunoştinţă de către autorităţile 

abilitate; 
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  k) să solicite avizele şi autorizaţiile privind protecţia civilă, în cazurile 

prevăzute de lege. 

   

Îndeplinirea obligaţiilor de mai sus revine, corespunzător situaţiei în care se 

găsesc, şi cetăţenilor străini care desfăşoară activităţi, au reşedinţa sau se află în 

tranzit, după caz, pe teritoriul României. 

  Cetăţenii declaraţi inapţi de muncă din motive medicale sunt scutiţi, pe timpul 

intervenţiei în sprijinul forţelor de protecţie civilă, de prestarea de servicii ori de 

participarea la executarea de lucrări, evacuarea de bunuri şi altele asemenea, care 

presupun efort fizic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

