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INFORMARE PREVENIRE POPULAȚIE ȘI INSTITUȚII
CU RESPONSABILITAȚII PE LINIE DE PROTECȚIE CIVILĂ DE PE RAZA
MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Conform Planului de înştiinţare, avertizare şi alarmare întocmit la nivel local, luând în
considerare prevederile următoarelor acte normative:
- Legea nr. 481/ 08.11.2004 a Protecției Civile;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1492/ 09.09.2004 privind principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului –
cadru privind structura organizatorică, atribuţiile funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă;
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259/ 10.04.2006 pentru aprobarea şi
asigurarea activităţilor de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie
civilă;
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 886/30.09.2005 pentru aprobarea normelor
tehnice privind Sistemul Naţional Integrat de Înştiinţare, Avertizare şi Alarmare a populaţiei.
Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea se realizează:
În scopul antrenării, verificării pregătirii şi asigurării activităţilor de gestionare şi management al
situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor de către Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, pentru
trecerea în timp scurt şi în mod organizat la îndeplinirea acţiunilor, acesta se va alarma periodic (lunar)
prin exerciţiu în cazul producerii situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor.
AVERTIZAREA - constă în aducerea la cunoştinţă populaţiei a informaţiilor despre iminenţa
producerii sau producerea unor dezastre.
Avertizarea se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin mijloace de
avertizare specifice ca urmare a înștiințării efectuate de Centrul Operațional Județean al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA” Suceava, pe baza înştiinţării transmise de structurile abilitate,
sau pe baza informaţiilor sau avertizărilor primite de la operatorii economici sursă de risc sau populaţie.
Comitetul Local pentru Situații de Urgență al municipiului Fălticeni, anunță continuarea
exercițiilor pentru testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de
protecție civilă. Astfel în fiecare zi de miercuri, a fiecărei luni calendaristice, în intervalul orar 10.00 –
11.00, vor fi acționate sirenele de alarmare publică existente la nivelul unităților administrativ
teritoriale.
Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea se realizează în scopul dispunerii măsurilor
de protecție a populaţiei și bunurilor materiale, precum şi pentru limitarea efectelor dezastrelor.
Populaţia nu trebuie să intre în panică, fiind vorba doar de un exerciţiu prin care se doreşte
cunoașterea semnificaţiei semnalelor acustice care pot fi transmise prin intermediul sirenelor. În cadrul
exerciţiului, vor fi verificate atât fluxurile de transmitere a mesajelor de înştiinţare către autorităţi, cât şi
modul de funcţionare a mijloacelor de alarmare a populaţiei (sirene) existente la nivel local şi
audibilitatea mijloacelor de alarmare a populaţiei.
Principalele semnale care trebuie cunoscute de către populaţie:
– alarmă la dezastre – 5 sunete a câte 16 secunde, cu pauză de 10 secunde între ele,
– prealarmare aeriană – 3 sunete a câte 32 secunde, cu pauză de 12 secunde între ele,
– alarmă aeriană – 15 sunete a câte 4 secunde, cu pauză de 4 secunde între ele

– încetarea alarmei – un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.

