TERMENI ŞI EXPRESII IN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
situaţia de urgenţă - eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin
amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător,
valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate
sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse
suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate;
apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi
specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar
şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în
scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării
intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării,
salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva
efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii ;
prevenirea situaţiilor de urgenţă reprezintă ansamblul principiilor, criteriilor
de performanţă, cerinţelor şi condiţiilor tehnice impuse pentru asigurarea unui nivel
cuantificat de securitate în desfăşurarea normală a vieţii sociale şi economice
precum şi de pregătire pentru înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă,
calamităţilor şi catastrofelor asupra vieţii, mediului şi bunurilor materiale ;
amploarea situaţiei de urgenţă - mărimea ariei de manifestare a efectelor
distructive ale acesteia în care sunt ameninţate sau afectate viaţa persoanelor,
funcţionarea instituţiilor statului democratic, valorile şi interesele comunităţii;
intensitatea situaţiei de urgenţă - viteza de evoluţie a fenomenelor
distructive şi gradul de perturbare a stării de normalitate;
starea potenţial generatoare de situaţii de urgenţă - complex de factori de
risc care prin evoluţia lor necontrolată şi iminenţa ameninţării ar putea aduce
atingere vieţii şi populaţiei, valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor de
mediu;
iminenţa ameninţării - parametrii de stare şi timp care determină declanşarea
inevitabilă a unei situaţii de urgenţă;
starea de alertă - se declară potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi se
referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de
prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de
urgenţă;
managementul situaţiei de urgenţă - ansamblul activităţilor desfăşurate şi
procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate
pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi
analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi
implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate;
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monitorizarea situaţiei de urgenţă - proces de supraveghere necesar
evaluării sistematice a dinamicii parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului,
amplorii şi intensităţii evenimentului, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale acestuia,
precum şi a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situaţiei
de urgenţă;
factor de risc - fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în
acelaşi timp şi spaţiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de
risc;
tipuri de risc - incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii,
alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşiri ale unor construcţii,
instalaţii ori amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din
atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanşe, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi
alte calamităţi naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare
determinate ori favorizate de factorii de risc specifici;
gestionarea situaţiilor de urgenţă - identificarea, înregistrarea şi evaluarea
tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor
interesaţi, avertizarea populaţiei, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor
de risc, precum şi a efectelor negative şi a impactului produs de evenimentele
excepţionale respective;
intervenţia operativă - acţiunile desfăşurate, în timp oportun, de către
structurile specializate în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau
înlăturării, după caz, a consecinţelor acesteia;
evacuarea - măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de
alertă ori 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 şi localităţi care asigură condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi
valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici.
avizele de securitate la incendiu sunt actele emise în baza legii de către
inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, direct
ori prin comisiile de acorduri unice, din cadrul consiliilor judeţene, municipale şi ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, după verificarea de
conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de
apărare împotriva incendiilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de
construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu”.
autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele emise în baza legii, de
către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor şi în teren,
realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile
tehnice de execuţie a lucrărilor de construcţii pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale
„securitate la incendiu”.
dezastru - evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze
naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau
modificări ale mediului şi care, prin amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori
2

depăşeşte nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii;
situaţie de protecţie civilă - situaţia generată de iminenţa producerii sau de
producerea dezastrelor, a conflictelor militare şi/sau a altor situaţii neconvenţionale
care, prin nivelul de gravitate, pun în pericol sau afectează viaţa, mediul, bunurile şi
valorile culturale şi de patrimoniu;
înştiinţare - activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre
iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către
autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării
surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie;
avertizare - aducerea la cunoştinţă populaţiei a informaţiilor necesare despre
iminenţa producerii sau producerea unor dezastre;
prealarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către
autorităţi despre probabilitatea producerii unui atac aerian;
alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei
despre iminenţa producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;
adăpostire – măsură specifică de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale,
a valorilor culturale şi de patrimoniu, pe timpul ostilităţilor militare şi al situaţiilor de
urgenţă, împotriva efectelor acestora. Adăposturile de protecţie civilă sunt spaţii
special amenajate pentru protecţie în situaţii specifice, proiectate, executate,
dotate, echipate şi autorizate potrivit normelor şi isntrucţiunilor tehnice elaborate de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate de ministrul
administraţiei şi internelor;
asanare - ansamblul de lucrări şi operaţiuni executate pentru înlăturarea sau
distrugerea muniţiei neexplodate şi dezafectarea terenurilor, altele decât
poligoanele de trageri ale structurilor de apărare, ordine publică şi securitate
naţională.
incendiu – ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi
spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care
necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere ;
cauză a incendiului – suma factorilor care concură la iniţierea incendiului,
care constă, de regulă, în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea,
primul material care s-a aprins, precum şi împrejurările determinante care au dus la
izbucnirea acestuia ;
mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor – sisteme, instalaţii,
echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanţe
şi autospeciale destinate prevenirii, limitării şi stingerii incendiilor ;
operaţiuni de lungă durată – intervenţiile pentru stingerea incendiilor şi
eliminarea efectelor negative ale acestora cu o durată mai mare de patru ore ;
organizare a intervenţiei în caz de incendiu – ansamblul măsurilor tehnicoorganizatorice necesare stabilirii forţelor, responsabilităţilor, sarcinilor, mijloacelor,
metodelor şi procedeelor ce pot fi utilizatepentru evacuarea şi salvarea persoanelor
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şi animalelor, protecţia bunurilor şi vecinătăţilor, precum şi pentru stingerea
incendiilor ;
pericol iminent de incendiu – situaţie creată de cumularea factorilor care
concură la iniţierea incendiului, declanşarea acestuia fiind posibilă în orice
moment ;
schemă cu riscurile teritoriale – documentul întocmit de inspectoratul
pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, care cuiprinde
tipurile de riscuri specifice, precum şi resursele estimate pentru gestionare ;
plan de analiză şi acoperire a riscurilor – documentul care cuprinde
riscurile potenţiale dintr-o unitate administrativ-teritorială, măsurile, acţiunile şi
resursele necesare pentru managementul riscurilor respective ;
prevenirea incendiilor – totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi
propagării incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi
bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor de intervenţie ;
raport de intervenţie – documentul operativ de informare şi analiză statistică
în care se înscriu datele esenţiale constatate la locul intervenţiei privind amploarea
şi intensitatea incendiului, cauza probabilă a acestuia, efectele produse,
desfăşurarea intervenţiei, forţele participante şi timpii operativi realizaţi ;
stingere a incendiilor – totalitatea acţiunilor de limitare şi întrerupere a
procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice ;
utilizator – persoana fizică sau juridică ce foloseşte un bun, cu orice titlu, în
interesul său, al altuia sau în interes public ;
scenariu de securitate la incendiu – documentul care descrie calitativ
evoluţia unui incendiu în timp, identificând evenimentele – cheie care îl
caracterizează şi îl diferenţiază de alte incendii posibile într-o incintă.
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