
Începând cu luna August 2017, în prima zi de miercuri a fiecărei luni, în 

intervalul orar 1000 – 1100, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va 

organiza și desfășura antrenamente/exerciții pentru verificarea funcționării sirenelor de 

alarmare publică, prin acționarea acestora. 

Scenariile antrenamentelor/exercițiilor lunare vor evidenția tipurile de risc 

generatoare de situații de urgență/protecție civilă, inclusiv pericolul atacului din aer, 

care impun alarmarea populației 

Astfel, în prima zi de miercuri a fiecărei luni, în intervalul orar 1000 – 1100, 

prin sirenele de alarmare publică de pe raza Municipiului Reșița, va fi transmis unul din 

cele 4 semnalele acustice de protecție civilă, în funcție de situația creată de către 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 

La auzirea acestor semnale, vă rugăm să nu intrați în panică. 

În situații reale, semnalele acustice de protecție civilă vor fi însoțite de explicații cu 

privire la evenimentul creat și măsurile care se iau, atât prin mijloacele de înștiințare 

alarmare, cât și prim mijloacele locale de mass-media. 

 

 

PENTRU SITUAȚII REALE 

SEMNALELE DE ALARMARE ACUSTICE A POPULAŢIEI  
           
Semnalele de alarmare acustice a populației, instituțiilor publice şi operatorilor economici sunt : 
alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei.  
       Durata fiecărui semnal de alarmare este de două minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu 
excepția sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut.  
 

a) Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 
secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 
secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele.  

b) Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză 
de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 
8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.  

c) Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 
12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 
secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele. 

   d) Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, 
cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet 
continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 1 minut.  
 
 
 

SEMNAL Durata Semnificația 

Alarma 
aeriana 

15 sunete a 4 secunde fiecare, cu 
pauză de 4 secunde între ele 

Prevenirea populației despre apariția pericolului 
imediat de lovire a obiectivului (localității) respectiv 

Alarmă la 
dezastre 

5 sunete a 16 secunde fiecare, cu 
pauză de 10 secunde între ele 

Prevenirea populației asupra pericolului produs de 
dezastre naturale  

Prealarmă 
aeriană 

din 3 sunete a 32 secunde fiecare, 
cu pauză de 12 secunde între ele 

Prealarmarea populației despre apariția pericolului 
imediat de lovire a obiectivului (localității) respectiv 

Încetarea 
alarmei 

sunet continuu, de aceeași 
intensitate, cu durata de 2 minute 

Înștiințarea populației despre faptul ca pericolul a 
trecut 

 



MĂSURI ŞI REGULI DE COMPORTARE LA RECEPŢIONAREA 

SEMNALELOR DE  ALARMARE, ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

  

„ALARMĂ AERIANĂ”: 

1. Pentru cei ce se găsesc la locul de muncă: 

– să execute măsurile prevăzute la acest semnal, cu ocazia instruirii pe linie de protecție civilă; 

– să întrerupă lucrul sau alte preocupări; 

– acționați cu calm și nu produceți panică; 

– se întrerupe iluminatul interior și exterior (pe timpul întunericului), cu excepția iluminatului 

camuflat; 

– se ridică masca contra gazelor și se trece în poziția „de marș”; 

– se ocupă, cât se poate de repede, locul în adăpost; 

– conducătorii mijloacelor de transport sunt obligați să se oprească imediat, să deschidă ușile, să 

oprească mijlocul de transport de la sursa electrică și, în urma pasagerilor, să se grăbească spre cel mai 

apropiat adăpost; 

– să asculte și să execute măsurile stabilite de CLSU și Protecția Civilă; 

2. Pentru cei ce se găsesc în localurile publice: 

• să asculte cu atenție comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adăpostire şi să se 

îndrepte către acestea; 

• să-și pună mijloacele de protecție individuală în stare de pregătire; 

3. Pentru cei ce se găsesc acasă: 

– se oprește gazul, se deconectează aparatele electrice și sursele de iluminat, se stinge focul în sobe; 

– se îmbracă copii și se iau mijloacele individuale de protecție; 

– se anunță vecinii, dacă nu au auzit semnalul; 

– se ia trusa sanitară, documentele de identitate și rezerva de apă şi alimente şi se intră cât mai repede 

în locurile de protecție sau, dacă nu sunt, în adăposturi naturale; 

4. Pentru cei pe care semnalul i-a prins pe stradă: 

– dacă nu reușiți să ocupați un adăpost, îndreptați-vă spre cea mai apropiată încăpere subterană, trecere 

subterană, tunel sau colector; în lipsa acestora folosiți orice șanț, râpă, groapă, tranșee sau alte 

adăposturi artificiale; 

La sate, în afară de măsurile menționate, vitele să rămână în locuri ermetizate sau în adăposturi 

naturale (râpe, vâlcele, cariere, etc.). 

În toate cazurile: „ASCULTAŢI CU ATENŢIE DISPOZIŢIILE ORGANELOR DE ORDINE ŞI DE 

PROTECŢIE CIVILĂ ŞI EXECUTAŢI-LE NECONDIŢIONAT!” 

  

„ALARMĂ LA DEZASTRE”: 

– deschideți difuzoarele, aparatele de radio și televizoarele pe posturile locale sau naționale și ascultați 

regulile și măsurile transmise de organele CLSU și de protecție civilă; 

– pregătiți rezerva de alimente, apă, medicamente, îmbrăcăminte și documentele de identitate, adecvată 

situației ordonate; 

– semnalați organelor competente, dacă observați, urmările dezastrelor; 

– nu produceți panică, nu răspândiți zvonuri; 

  

„ÎNCETAREA ALARMEI”: 

După comunicarea acestui semnal, populația acționează în concordanță cu situația fiecăruia: 

– salariații și elevii se întorc la locurile de muncă sau întrerup lucrul pentru lichidarea urmărilor 

atacului sau dezastrului; 

– populația neîncadrată în muncă și copiii, se întorc acasă și acționează în funcție de comunicările 

primite; 

– se reiau activitățile sociale și funcționarea utilităților publice. 

TOATĂ POPULAŢIA TREBUIE SĂ FIE PREGĂTITĂ PENTRU EVENTUALITATEA 

REPETĂRII ALARMEI ŞI SĂ URMĂREASCĂ, CU ATENŢIE,  COMUNICĂRILE ŞI 

SEMNALELE ORGANELOR C.L.S.U. ŞI ALE PROTECŢIEI CIVILE !  



REGULI GENERALE DE COMPORTARE LA  DEZASTRE 

– învățați semnalele acustice de Protecția Civilă; 

– păstrați-vă calmul ! 

– deschideți aparatele de radio și/sau televizoarele pe posturile locale și ascultați comunicatele și 

sfaturile transmise de autoritățile în drept; 

– dacă sunteți evacuați, luați cu Dvs. documentele personale și o rezervă de alimente, pentru a o folosi 

pe timpul evacuării, până la încartiruire; 

– respectați cu strictețe măsurile stabilite prin Planul de intervenție, îndrumările și  comunicatele 

CLSU și ale Protecției Civile, solicitați alimente, îmbrăcăminte, asistenta medicală și adăpost, în caz 

de nevoie ; 

– stați departe de zonele afectate. Nu împiedicați acțiunile de intervenție; 

– limitați convorbirile telefonice, liniile telefonice pot fi necesare pentru apeluri de urgență; 

– atunci când sunteți solicitați, ajutați echipele de intervenție la deblocarea răniților, transportul 

acestora și la alte acțiuni de intervenție ; 

– NU RĂSPÂNDIŢI ŞI NU LUAŢI ÎN CONSIDERARE ZVONURILE! 

 CELE MAI IMPORTANTE ARTICOLE PE CARE TREBUIE SĂ LE PĂSTRAŢI LA 

ÎNDEMÂNĂ, SUNT 

– apă ( de preferat în vase de plastic sau îmbuteliată în pet-uri); 

– hrană rece ( în conserve sau pachete preambalate și sigilate ); 

– medicamente necesare pentru toată familia și, în special, trusa de prim ajutor; 

– haine, încălțăminte, cuverturi, pături, saci de dormit, lumânări, chibrituri, lanterne, radioreceptor 

portabil şi baterii de rezervă; 

– lista cu telefoanele de urgență, telefoane utile și cele necesare pentru a anunța că sunteți în siguranță; 

– telefoane mobile sau cartele pentru telefoane publice; 

– DOCUMENTE DE IDENTITATE . 

  După producerea dezastrului, acționați astfel 

– respectați cu strictețe măsurile stabilite, îndrumările și comunicările membrilor CLSU și organelor de 

Protecție Civilă ; 

– intrați cu extremă precauție în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite; 

– nu intrați cu torțe, lumânări sau țigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost inundate; 

– nu atingeți firele electrice căzute sau rupte; 

– dacă simțiți miros de gaze, deschideți toate ferestrele și ușile, închideți robinetul principal de gaze, 

părăsiți casa și anunțați organele competente (dacă este posibil); 

– dacă diferite aparate electrice sau electrocasnice sunt ude sau stau în apă, întrerupeți întâi sursa 

principală de curent electric, ștergeți-le de umezeală, uscați-le și, în final, conectați-le la priză; 

(ATENŢIE, NU FACEŢI ACEST LUCRU DACĂ SUNTEŢI UD SAU STAŢI ÎN APĂ ); 

– dacă sunteți sfătuit să vă evacuați, să faceți prompt acest lucru, fie prin autoecavuare ( dacă aveți 

mijloacele necesare), fie să mergeți la Punctul de adunare-îmbarcare care cuprinde strada Dvs.; 

– verificați  rezervele de apă și hrană înainte de a le folosi; 

NU CONSUMAŢI ALIMENTE CARE AU LUAT CONTACT CU APA DE INUNDAŢIE ! 

– urmăriți instrucțiunile membrilor CLSU și ale organelor de Protecție Civilă în legătură cu folosirea 

apei și a alimentelor; 

– dacă este necesar, cereți alimente, îmbrăcăminte, asistență medicală și adăpost ; 

– stați departe de zonele dezastrului. Nu împiedicați acțiunile de intervenție; 

– nu vă urcați la volan dacă nu este necesar, iar dacă o faceți, conduceți cu atenție; 

– telefonați rudelor după trecerea pericolului, ca ei să știe că sunteți în siguranță altfel, autoritățile 

locale pot pierde timp, căutându-vă; 

– nu ocupați liniile telefonice. Ele sunt necesare pentru apeluri de urgență; 

– nu transmiteți zvonuri sau știri exagerate despre pagube sau stricăciuni, fără să vreți, creați panică. 

 

 


