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În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 22 lit. a) din Legea nr.
481/2004 privind protecþia civilã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
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STRATEGIA NAÞIONALÃ DE PROTECÞIE CIVILÃ
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*) Anexa este reprodusã în facsimil.
INTRODUCERE
Strategia naþionalã de protecþie civilã este documentul de bazã al sistemului constituit în
România, conform legii, care cuprinde obiectivele ºi opþiunile fundamentale privind
îndeplinirea, prin mijloace ºi pe cãi de acþiune specifice forþelor de protecþie, a politicii de
securitate naþionalã a statului român în domeniul prevenirii ºi protecþiei populaþiei, bunurilor
materiale, valorilor de patrimoniu ºi factorilor de mediu în caz de dezastre ºi/sau rãzboi
precum ºi pregãtire ºi ducerea acþiunilor de intervenþie pentru înlãturarea efectelor acestora.
Ea stabileºte locul ºi rolul Protecþiei Civile din România în cadrul eforturilor de realizare a
obiectivelor prevãzute în Strategia de securitate naþionalã ºi strategia de ordine publicã
precum ºi a obiectivelor Uniunii Europene privind cooperarea în domeniu.
Strategia protecþiei civile constituie documentul fundamental care orienteazã sistemul
naþional al protecþiei civile din România pentru îndeplinirea misiunilor stabilite prin lege.
În România, protecþia civilã, în calitatea sa de componentã a structurilor de protecþie,
reprezintã una din formele de asigurare a securitãþii naþionale.
Potrivit legii, protecþia civilã este componentã a sistemului securitãþii naþionale ºi reprezintã
un ansamblu integrat de activitãþi specifice, mãsuri ºi sarcini organizatorice, tehnice,
operative, cu caracter umanitar ºi de informare publicã, planificate, organizate ºi realizate
potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii ºi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor,
protejãrii populaþiei, bunurilor ºi mediului împotriva efectelor negative ale situaþiilor de
urgenþã, conflictelor armate ºi înlãturãrii operative a urmãrilor acestora ºi asigurãrii condiþiilor
necesare supravieþuirii persoanelor afectate. Activitatea de protecþie civilã este de interes
naþional, are caracter permanent ºi se bazeazã pe îndeplinirea obligaþiilor ce revin, potrivit
legii, autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi locale, celorlalte persoane juridice de drept
public ºi privat române precum ºi persoanelor fizice.
Misiunea principalã a protecþiei civile din România este de a asigura cetãþenilor sãi,
bunurilor materiale individuale ºi colective ale acestora, valorilor de patrimoniu ºi factorilor de
mediu siguranþã ºi protecþie împotriva efectelor dezastrelor naturale ºi/sau acþiunilor militare
pe timp de pace, crizã ºi rãzboi, prin respectarea strictã a drepturilor omului, într-un stat
naþional, suveran, independent, unitar ºi indivizibil, angajat activ în procesul de integrare
europeanã ºi euro-atlanticã, în condiþiile unui regim politic bazat pe democraþie
constituþionalã, sub strict control democratic civil asupra sistemului protecþiei civile. Pentru
îndeplinirea acestor misiuni, sistemul naþional al protecþiei civile este ºi va fi un serviciu public
comunitar.
În aceste condiþii, sistemul naþional al protecþiei civile din România trebuie sã fie pregãtit,
încã din timp de pace ºi normalitate, sã-ºi ridice capacitatea de intervenþie în situaþii de
urgenþã ori crizã ºi sã acþioneze în situaþii de conflict militar cu capacitatea completã pentru
asigurarea prevenirii ºi protecþiei populaþiei, bunurilor materiale, animalelor, valorilor de
patrimoniu ºi factorilor de mediu, precum ºi sã fie în mãsurã sã participe, cu toate resursele
umane, tehnice, materiale ºi financiare de care dispune, pentru înlãturarea efectelor
dezastrelor ºi/sau a conflictelor militare.
Aceste mãsuri sunt obligatorii, la nivel naþional, pentru toate structurile administrativ
teritoriale stabilite prin lege, dar ºi la nivelul instituþiilor publice ºi al agenþilor economici,
indiferent de forma de proprietate.
Strategia protecþiei civile a fost elaboratã pe urmãtoarele considerente:

▪ România, membrã NATO nu are inamici declaraþi, se bucurã de relaþii paºnice cu vecinii,
iar probabilitatea apariþiei, pe termen scurt ºi mediu, a unei ameninþãri militare majore la
adresa securitãþii sale este minimã, dar prin dispunerea sa geograficã, formele de relief,
caracterul temperat-continental al climei, densitatea elementelor de infrastructurã, a gradului
mediu de dezvoltare economicã, prin densitatea populaþiei, gradul ºi nivelul de instruire a
populaþiei în vederea cunoaºterii modului de comportare ºi acordare a ajutorului sau a
primului ajutor în situaþii de dezastre, prin teritoriul sãu ºi populaþia dispusã în acest areal,
rãmâne vulnerabilã la formele de manifestare violentã a tuturor tipurilor de dezastre ºi
conflicte militare, iar necesitatea unei capacitãþi de rãspuns credibile ºi permanente se
impune.
▪ Strategia este în mod evident preventivã ºi participativã.
Esenþa strategiei cuprinde patru concepte strategice:
▪ CAPACITATE DE RÃSPUNS CREDIBILÃ - presupune o permanentã capacitate de
reacþie eficientã ºi adecvatã la riscurile existente ºi probabile la adresa securitãþii individuale
ºi colective a populaþiei civile. Pe baza evaluãrilor ºi prognozelor realiste asupra riscurilor
existente structurile de protecþie civilã trebuie sã aibã permanent capacitatea de intervenþie
corespunzãtoare gradului de pericol la care este supusã populaþia.
▪ RESTRUCTURAREA ªI MODERNIZAREA - constã în realizarea unor structuri adecvate
riscurilor la care este supusã România, dar ºi celor specifice structurilor teritorialadministrative, instituþiilor publice sau agenþilor economici, dimensionate ºi înzestrate la
posibilitãþile de susþinere financiarã de care dispun administraþiile publice centrale ºi locale. În
componenþa structurilor de protecþie civilã (profesioniste ºi voluntare), trebuie incluse toate
serviciile care concurã la îndeplinirea misiunilor protecþiei civile. Va fi gândit ºi operaþionalizat
un sistem al protecþiei civile pe bazã de voluntariat.
Concomitent, se va acþiona pentru revederea structurilor ce urmeazã a fi constituite prin
completare ºi/sau mobilizare, în vederea redimensionãrii acestora, precum ºi pentru
reducerea timpului de operaþionalizare ºi creºterea mobilitãþii de intervenþie.
Înzestrarea acestor structuri cu tehnicã ºi aparaturã modernã se va realiza progresiv, în
funcþie de repartiþia alocaþiilor bugetare naþionale ºi locale, pânã cel mai târziu în 2008-2012.
▪ PARTENERIATUL OPERAÞIONAL INTENSIFICAT - cu structuri similare din þãri membre
ºi partenere NATO ºi UE se bazeazã pe parteneriatele speciale, bilaterale ºi multilaterale, ca
ºi pe dezvoltarea altora, care servesc la creºterea gradului de siguranþã ºi protecþie al
populaþiei civile, atât pe timp de pace, cât ºi pe timp de crizã sau rãzboi.
▪ INTEGRAREA GRADUALÃ - are în vedere accelerarea procesului de aderare la
structurile europene, concomitent cu interoperabilizarea treptatã a structurilor militare ºi civile
de protecþie civilã cu cele similare ale celorlalte state membre NATO, fapt ce va permite
României sã-ºi ocupe locul dorit ºi meritat în cadrul comunitãþii internaþionale. Protecþia Civilã
din România trebuie sã pregãteascã ºi sã demareze demersurile necesare acceptãrii sale, cu
responsabilitãþi ºi drepturi depline, în rândul membrilor Organizaþiei Internaþionale a Protecþiei
Civile. Un mediu de securitate colectivã reprezintã cel mai bun mijloc de a ne proteja
interesele naþionale în secolul XXI.
MEDIUL DE SECURITATE
Ameninþarea cu o confruntare militarã majorã în Europa s-a diminuat în mod semnificativ.
Odatã cu colapsul regimurilor comuniste, România se confruntã cu o perioadã de tranziþie,
care prezintã atât aspecte favorabile, cât ºi provocãri.
Paralel cu progresele cooperãrii ºi integrãrii, au loc procese perturbatoare la adresa
securitãþii, cum ar fi fragmentarea, marginalizarea sau izolarea unor actori internaþionali. În
lipsa dialogului, conflictele tind sã dobândeascã un caracter internaþional, antrenând
utilizarea forþei militare ºi creând pericole la adresa securitãþii statelor, cu consecinþe în plan
regional ºi global. Toate statele participante la edificarea securitãþii europene s-au angajat sã

adopte mãsuri pentru întãrirea cooperãrii, creºterea stabilitãþii ºi reducerea posibilitãþii
izbucnirii unui conflict armat.
Mediul de securitate oferã, pe termen scurt, ocazia favorabilã de afirmare a României
imediat dupã integrarea în Alianþa Nord-Atlanticã.
Existã o instabilitate regionalã care poate determina accentuarea riscurilor pe termen
mediu ºi lung. Spiritul de deschidere, de alianþã ºi cooperare în Europa contribuie la întãrirea
tendinþei de stabilitate. Sistemul naþional al protecþiei civile din România joacã un rol activ în
dezvoltarea cooperãrii cu structurile similare ale altor state, pentru a susþine întãrirea
încrederii ºi stabilitãþii. Actualul mediu de securitate permite realizarea reformei protecþiei
civile în cadrul unor limite de risc acceptabile.
Într-un mediu de securitate contradictoriu, complex, dinamic ºi incert, condiþiile economicofinanciare existente în România ºi în alte state din regiune reprezintã o sursã potenþialã de
instabilitate. Aceasta ar putea întârzia efectele pozitive ale evoluþiei în plan regional ºi ar
accentua tendinþele negative.
Printre sursele potenþiale de instabilitate cu care s-ar putea confrunta România în perioada
imediat urmãtoare pot fi enumerate: confruntãrile interetnice, interconfesionale ºi sociale;
terorismul de stat; comerþul ilicit cu arme, explozibil, cu droguri ºi cu carne vie; afluxul de
refugiaþi; sabotajele; exploatarea abuzivã a unor resurse (pãduri, resurse minerale etc.);
insuficienþa amenajãrilor ºi ameliorãrilor etc.
În acest context, Protecþia Civilã din România trebuie sã fie pregãtitã sã rãspundã
provocãrilor începutului secolului al XXI-lea, care se manifestã cu precãdere în spaþiul de
interes al strategiei de securitate naþionale a României. Acest spaþiu este variabil în funcþie
de evoluþia mediului de securitate, interesele naþionale ºi este determinat atât de existenþa
surselor active sau potenþiale de generare a unor crize, a cãror rezolvare obligã la
promovarea obiectivelor sistemului naþional de protecþie civilã. România este situatã la
interferenþa a patru evoluþii strategice dezvoltate în spaþiile: central-european viitor pol de
prosperitate regionalã; sud-est european generator de instabilitate; al Comunitãþii Statelor
Independente aflat în crizã de identitate ºi cel al Mãrii Negre care constituie atât zonã de
importanþã strategicã pentru flancul sudic al NATO, cât ºi spaþiu de tranzit pentru sursele
energetice din Asia Centralã.
RISCURILE LA CARE SUNT SUPUSE TERITORIUL ªI POPULAÞIA ROMÂNIEI
În prezent, riscul confruntãrii militare rãmâne redus. Totuºi existã riscuri non-militare ºi
militare dificil de prevãzut ºi apreciat ºi care ar putea evolua în ameninþãri. Din punct de
vedere al protecþiei civile, o anumitã parte a riscurilor non-militare pot fi clasificate în riscuri
naturale ºi tehnologice care, la rândul lor, pot fi transnaþionale, zonale, judeþene ºi locale.
Riscurile naturale cuprind totalitatea fenomenelor naturale periculoase în cadrul cãrora
parametrii de stare se pot manifesta în limite variabile de instabilitate de la normal cãtre
pericol, datorate pãmântului (cutremure, alunecãri de teren, avalanºe), apei (inundaþii, ninsori
abundente), aerului (furtuni, uragane, taifunuri), variaþiilor de temperaturã (îngheþ, secetã,
caniculã), alte evenimente neprevãzute (epidemii, epizootii).
Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor datorate acþiunii umane, involuntare
sau intenþionate, care conferã elementelor infrastructurii probabilitatea de a funcþiona în limite
cuprinse între normal ºi periculos pânã la dezastre cu efecte distructive asupra siguranþei
cetãþenilor, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu.
Din punct de vedere al ariei de manifestare riscurile pot fi clasificate astfel:
Riscurile naturale ºi tehnologice transnaþionale sunt acele riscuri care, datoritã evoluþiei lor,
ameninþã teritoriul a douã sau mai multe state.
Riscurile naturale ºi tehnologice zonale sunt acele riscuri care, datoritã evoluþiei lor,
ameninþã teritoriul a douã sau mai multe judeþe.

Riscurile naturale ºi tehnologice judeþene sunt acele riscuri care, datoritã evoluþiei lor,
ameninþã teritoriul unui singur judeþ (douã sau mai multe localitãþi).
Riscurile naturale ºi tehnologice locale sunt acele riscuri care, ca urmare a evoluþiei lor,
ameninþã teritoriul unei singure localitãþi).
Consecinþele riscurilor militare la adresa securitãþii individuale ºi colective a cetãþenilor
României cumulate cu cele non-militare pot afecta grav capacitatea de rãspuns la formele
evolutive de manifestare a acestora prin diminuarea resurselor umane, tehnice, materiale ºi
financiare, scãderea bruscã a nivelului de trai ºi a încrederii cetãþenilor în instituþiile statului
cu rol decizional în domeniul securitãþii naþionale.
Pentru diminuarea efectelor riscurilor sunt necesare mãsuri ferme ºi oportune. Amânarea
lor va accentua numãrul ºi formele de manifestare ale riscurilor ºi va mãri costul acþiunilor
viitoare. Pentru a rãspunde adecvat la întreaga gamã de riscuri trebuie sã dispunem la timp
de forþele ºi mijloacele necesare, cu un înalt nivel al capacitãþii acþionale.
Pentru îndeplinirea misiunilor sale specifice, pe baza deciziei autoritãþilor naþionale de
comandã, structurile de protecþie civilã vor coopera cu celelalte elemente ale sistemului de
apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã specializate în combaterea categoriilor de
riscuri specifice teritoriului naþional.
INTERESELE NAÞIONALE ªI OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL PROTECÞIEI CIVILE
Din punct de vedere al protecþiei civile, asigurarea intereselor naþionale se realizeazã prin
aplicarea normelor juridice, mãsurilor ºi acþiunilor specifice menite sã previnã, sã asigure
protecþia populaþiei, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu ºi a factorilor de mediu, sã
contracareze efectele acþiunilor militare, pe cele ale dezastrelor naturale ºi tehnologice, sã
iniþieze ºi sã desfãºoare urgent mãsuri pentru înlãturarea efectelor acestora.
Sub aspectul complexului mãsurilor urgente pe care protecþia civilã trebuie sã le
desfãºoare în acest context, cea de-a patra Convenþie de la Geneva din 12.08.1949 ºi
Protocoalele Adiþionale nr. I ºi nr. II din 1977, adoptate de România prin Decretul nr. 224 din
11.05.1990, stabilesc cã prin expresia "protecþie civilã" se înþelege îndeplinirea tuturor
sarcinilor umanitare destinate sã protejeze populaþia civilã împotriva pericolelor, ostilitãþilor
sau dezastrelor, asigurând condiþiile necesare supravieþuirii. Aceste sarcini sunt: serviciul de
alertã, evacuarea, organizarea de adãposturi, aplicarea mãsurilor de camuflaj, salvarea,
primul ajutor ºi asistenþa religioasã, decontaminarea, adãpostirea, aprovizionarea de urgenþã,
ordinea în zona sinistraþilor, serviciile funerare de urgenþã, prevenirea ºi stingerea incendiilor
ºi altele.
Îndeplinirea acestor sarcini are la bazã principii ºi norme adoptate ºi recunoscute pe plan
mondial, astfel:
SOLIDARITATEA: Protecþia Civilã este o miºcare universalã al cãrei obiectiv este protecþia
populaþiei, a proprietãþilor ºi mediului acestora, în faþa dezastrelor naturale sau provocate de
accidente ºi ajutorarea acestora în spiritul umanitãþii, imparþialitãþii ºi solidaritãþii.
SERVICIUL PUBLIC: Protecþia Civilã este un serviciu stabilit de cãtre un stat, pe baza
legislaþiei fiecãrei þãri, în spiritul Dreptului Internaþional Umanitar. Sarcinile sale principale
sunt prevenirea, pregãtirea, planificarea ºi intervenþia în contextul dezastrelor naturale sau
provocate de accidente ºi/sau acþiuni militare.
COORDONAREA: Protecþia Civilã are funcþia de coordonator al întregii protecþii, asistenþei
ºi operaþiunilor desfãºurate pentru îndeplinirea scopului fundamental.
EMBLEMA UNIFICATOARE: Emblema distinctivã internaþionalã a Protecþiei Civile este un
triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu. Persoanele care au acest însemn au datoria
sã protejeze ºi sã asiste în orice împrejurare victimele dezastrelor sau conflictelor armate ºi
sã promoveze în rândul populaþiei o culturã a prevenirii în faþa dezastrelor. Personalul
protecþiei civile, echipamentul ºi instalaþiile acestuia, precum ºi proprietatea sub controlul
acestora trebuie respectate.

Obiectivul fundamental al protecþiei civile în România îl constituie realizarea capacitãþii
naþionale de rãspuns, necesarã ºi adecvatã pentru asigurarea prevenirii populaþiei în cazul
producerii atacurilor executate de un eventual agresor terestru, aerian sau maritim, precum ºi
în cazul iminenþei producerii unor dezastre naturale sau tehnologice, sã asigure protecþie
populaþiei în caz de dezastre ºi/sau conflict armat, sã participe la planificarea, pregãtirea,
organizarea, ºi conducerea eficientã a acþiunilor de intervenþie pentru înlãturarea efectelor
acestora.
OBIECTIVELE PROTECÞIEI CIVILE NAÞIONALE
În vederea îndeplinirii acestui deziderat fundamental, strategia protecþiei civile în România
defineºte urmãtoarele obiective:
▪ identificarea, monitorizarea ºi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre
naturale ºi tehnologice existente pe teritoriul României sau pe teritoriul statelor vecine, care
ar putea afecta teritoriul naþional;
▪ informarea ºi pregãtirea preventivã a populaþiei cu privire la pericolele la care este
expusã, mãsurile de autoprotecþie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecþie puse la
dispoziþie, obligaþiile ce îi revin ºi modul de acþiune pe timpul situaþiei de urgenþã;
▪ organizarea ºi asigurarea stãrii de operativitate ºi capacitãþii de intervenþie optime a
serviciilor pentru situaþii de urgenþã ºi a celorlalte organisme specializate cu atribuþii în
domeniu;
▪ înºtiinþarea oportunã a autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi locale despre evoluþia
spre dezastru a factorilor de risc natural sau tehnologic, cât ºi în cazul apariþiei pericolului
iminent al acþiunilor militare ºi alarmarea populaþiei în cazul producerii acestora precum ºi
alarmarea populaþiei în situaþiile de urgenþã;
▪ protecþia populaþiei, bunurilor materiale, valorilor culturale ºi arhivistice precum ºi a
mediului împotriva efectelor dezastrelor ºi ale conflictelor armate;
▪ realizarea preventivã a mãsurilor de protecþie civilã prin evacuare, adãpostire, asanare
pirotehnicã, asistenþã sanitarã ºi decontaminare;
▪ pregãtirea pentru protecþie civilã a personalului de conducere din administraþia publicã
centralã ºi localã, a unitãþilor ºi formaþiunilor, a salariaþilor, elevilor, studenþilor ºi a populaþiei
neîncadrate în muncã;
▪ planificarea, organizarea, pregãtirea ºi conducerea acþiunilor de intervenþie pentru
înlãturarea urmãrilor dezastrelor ºi/sau acþiunilor militare;
▪ organizarea ºi executarea intervenþiei operative pentru reducerea pierderilor de vieþi
omeneºti, limitarea ºi înlãturarea efectelor situaþiilor de urgenþã civilã ºi pentru reabilitarea
utilitãþilor publice afectate;
▪ limitarea ºi înlãturarea efectelor dezastrelor ºi efectelor atacurilor din aer pe timpul
conflictelor armate;
▪ participarea cu forþe ºi mijloace specifice la normalizarea activitãþilor serviciilor de utilitate
publicã ºi acordarea de ajutor pentru restabilirea ºi menþinerea ordinii în zonele afectate de
dezastre ºi/sau conflicte militare;
▪ participarea la activitãþi internaþionale cu caracter umanitar;
▪ constituirea rezervelor de resurse financiare ºi tehnico-materiale, în condiþiile legii.
În vederea promovãrii ºi apãrãrii intereselor României ºi pentru realizarea obiectivelor de
securitate naþionalã, prin utilizarea adecvatã a forþelor ºi mijloacelor specifice, trebuie sã se
previnã producerea unor dezastre naturale ºi/sau tehnologice independent sau în cooperare
cu partenerii (vecinii) ºi cu aliaþii.
Totodatã, se impune intensificarea eforturilor consacrate interoperabilitãþii depline cu
standardele NATO pentru a beneficia în egalã mãsurã de avantajele participãrii la apãrarea
colectivã. Pentru a fi credibile, structurile de protecþie civilã din România trebuie sã dispunã
de structuri modulare, mobile, eficiente ºi moderne.

Prin continuarea actualelor parteneriate strategice, multilaterale ºi bilaterale, precum ºi
prin dezvoltarea altora, se vor creea condiþii favorabile întãririi securitãþii populaþiei civile în
faþa dezastrelor ºi/sau acþiunilor militare în regiune ºi se va facilita modernizarea structurilor
acþionale ale protecþiei civile.
În acest fel, protecþia civilã din România va contribui la stabilitatea regionalã, ca o
participantã activã la siguranþa ºi securitatea civilã europeanã.
PRINCIPII STRATEGICE
Forþele ºi mijloacele de protecþie civilã din România sunt chemate sã menþinã libertatea de
acþiune a României în relaþiile cu alte state, sã asigure participarea activã a statului român la
gestionarea situaþiilor de urgenþã determinate de dezastre ºi sã sprijine autoritãþile centrale ºi
locale, în gestionarea acestora.
Potrivit opþiunilor politice fundamentale ale statului român ºi tradiþiilor naþionale, Strategia
naþionalã de protecþie civilã a României se bazeazã pe principiul controlului democratic civil
asupra structurilor de protecþie civilã de cãtre conducerea politicã a statului Parlament,
Preºedinte, Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii, Guvern, Prim-ministru.
Politica privind protecþia civilã în România ºi procesul de bugetar al acesteia sunt
transparente ºi se desfãºoarã pe baza hotãrârilor Parlamentului.
Strategia naþionalã de protecþie civilã se bazeazã pe principiul capacitãþii de rãspuns
credibile, asiguratã preponderent prin efort naþional.
Deficitul de protecþie civilã va fi acoperit în concordanþã cu apartenenþa României la
Alianþa Nord-Atlanticã, parteneriatele strategice ºi speciale, acordurile bilaterale ºi prin alte
aranjamente de securitate cu diferite state.
Totodatã, în conformitate cu Decizia Consiliului European nr. 792/2001/CE pentru
stabilirea unui mecanism al Comunitãþii pentru facilitarea cooperãrii în cadrul intervenþiilor de
asistenþã de protecþie civilã, se va acþiona pentru adoptarea legislaþiei secundare pentru
asigurarea participãrii efective la mecanismul Comunitãþii, urmând a se reglementa concret
modalitãþile de tranzitare a spaþiului aerian în situaþii de urgenþã, asigurarea transportului
echipelor naþionale din România spre zonele de intervenþie, precum ºi celelalte obligaþii
impuse de decizia Consiliului, în vederea integrãrii protecþiei civile din România în
mecanismul de referinþã, inclusiv privind asigurarea fondurilor necesare pentru
operaþionalizarea sistemului, în conformitate cu angajamentele asumate. În perspectiva
integrãrii în Uniunea Europeanã, România îºi propune sã sprijine intenþia Uniunii de a crea
un cadru financiar de susþinere a constituirii unui instrument de reacþie rapidã ºi pregãtire în
caz de urgenþe majore ºi participarea României la acesta.
Strategia direcþioneazã structurile de protecþie civilã cãtre o forþã cu capabilitãþi sporite, în
mãsurã sã acþioneze oportun ºi eficient. Un asemenea sistem serveºte cel mai bine
interesele României, deoarece faciliteazã participarea activã la structurile internaþionale de
protecþie civilã ºi se adapteazã rapid pentru prevenirea dezvoltãrii ariei de manifestare a
tuturor tipurilor de dezastre.
Evoluþiile în conceptele strategice de pregãtire ºi conducere a acþiunilor de intervenþie
pentru înlãturarea urmãrilor dezastrelor ºi/sau a acþiunilor militare, complexitatea crescândã a
formelor de manifestare a acestora impun ca protecþia civilã sã fie în mãsurã sã ducã acþiuni
de prevenire, protecþie ºi intervenþie într-o concepþie unitarã la nivel central ºi local,
operaþional ºi strategic.
Pentru îndeplinirea acestor misiuni rãmân primordiale principiile Alianþei Nord-Atlantice
privind solidaritatea aliatã, unitatea strategicã, partajarea echilibratã a rolurilor, riscurilor ºi
responsabilitãþilor, efortul colectiv pentru prevenire protecþie ºi intervenþie, finanþarea
multinaþionalã, sprijinirea dezvoltãrii Identitãþii de Securitate ºi Apãrare Europeanã (ESDI).

CONCEPTE STRATEGICE
Conceptele strategice descriu principalele modalitãþi de folosire a forþelor de protecþie civilã
în operaþionalizarea Strategiei de protecþie civilã.
Ele definesc, de asemenea, direcþia în care sistemul naþional de protecþie civilã va fi
structurat, înzestrat ºi instruit. Aceste concepte sunt: capacitatea de rãspuns credibilã,
restructurarea ºi modernizarea, parteneriatul operaþional intensificat ºi integrare gradualã.
▪ CAPACITATEA DE RÃSPUNS CREDIBILÃ. Sistemul naþional de protecþie civilã din
România trebuie sã menþinã permanent capacitatea de a rãspunde eficient ºi adecvat la
orice formã de manifestare evolutivã a riscurilor naturale ºi tehnologice sau pe timpul
pregãtirii ºi desfãºurãrii acþiunilor militare. Rãspunsul protecþiei civile, în caz de dezastre
ºi/sau acþiuni militare, cuprinde un ansamblu de mãsuri ºi acþiuni succesive, prin utilizarea
componentelor acþionale ale Sistemului Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã,
voluntarilor de protecþie civilã, existente la pace, precum ºi, în unele cazuri de dezastre
majore, a structurilor profesioniste care se vor constitui prin completare ºi mobilizare.
Aceste importante categorii de forþe sunt sprijinite de serviciile publice de ambulanþã,
spitalele de urgenþã ºi secþiile de urgenþã organizate pe lângã spitalele din reþeaua medicalã
naþionalã, institutul ºi secþiile de medicinã legalã, alte servicii publice, poliþia, Oficiul Naþional
pentru Refugiaþi, jandarmeria românã, precum ºi forþe ºi mijloace din cadrul Ministerului
Apãrãrii Naþionale.
Riposta protecþiei civile cuprinde trei faze:
Acþiuni ºi mãsuri predezastru (în timp de pace) presupun identificarea ºi luarea în evidenþã
a surselor ºi zonelor probabile de risc la dezastre sau conflict militar, monitorizarea acelor
surse de risc ale cãror parametrii de manifestare permit acest lucru, constituirea ºi pregãtirea
forþelor ºi mijloacelor de protecþie civilã, constituirea sistemului de înºtiinþare ºi alarmare
(prevenire) în cazul atingerii sau depãºirii parametrilor de siguranþã, realizarea gradualã a
mãsurilor specifice de protecþie civilã corespunzãtor fondurilor alocate, constituirea
sistemelor de conducere, elaborarea unor prognoze la sursele ºi zonele de risc la care
procesul de predicþie permite, elaborarea planurilor de protecþie ºi intervenþie pentru mai
multe variante posibile pe baza unor scenarii ipotetice, elaborarea planurilor de cooperare
între structurile de urgenþe ºi alte forþe ºi mijloace prevãzute pentru a participa la misiuni de
sprijin ºi asistenþã umanitarã. Pe baza evaluãrii permanente a riscurilor trebuie sã se menþinã
permanent forþe credibile, suficiente cantitativ ºi pregãtite la nivelul standardelor moderne.
Acþiuni ºi mãsuri pe timpul producerii ºi desfãºurãrii dezastrului (în timp de crizã) vor
consta în luarea mãsurilor urgente de alarmare (alertare) a populaþiei, pentru scoaterea ei în
afara zonelor de pericol, desfãºurarea unor acþiuni oportune ºi energice pentru protejarea
vieþii cetãþenilor ºi animalelor, salvarea unor bunuri materiale de valoare, intensificarea
mãsurilor de protecþie, în vederea reducerii efectelor dezastrelor ºi/sau acþiunilor militare,
ridicarea capacitãþii de intervenþie a forþelor ºi mijloacelor participante, prin mobilizare ºi
efectuarea de rechiziþii, punerea în aplicare a planurilor de protecþie ºi intervenþie întocmite
din timp de normalitate dupã revederea ºi actualizarea acestora. Concomitent, trebuie avutã
în vedere obligaþia de a notifica cãtre þãrile vecine ºi organismele internaþionale specializate
în producerea unor dezastre care pe baza prognozelor elaborate ar putea depãºi graniþele
naþionale în vederea pregãtirii procedurilor de acordare a asistenþei ºi sprijinului umanitar, în
situaþia în care s-ar depãºi capacitatea de rãspuns a protecþiei civile ºi statul român ar solicita
acest sprijin.
Mãsuri ºi acþiuni post dezastru (pe termen scurt, mediu ºi lung):
- în cazul mãsurilor ºi acþiunilor pe termen scurt, misiunile protecþiei civile au în vedere
continuarea acþiunilor de cãutare salvare, evaluarea situaþiei pierderilor ºi distrugerilor
provocate de dezastru ºi/sau acþiunile militare, analiza capacitãþii de rãspuns impusã de
situaþia ºi existentul forþelor ºi mijloacelor planificate sã participe la acþiuni de intervenþie
completate cu structurile prevãzute a se înfiinþa la mobilizare ºi cu cele din planurile de
cooperare, analiza necesarului de sprijin ºi asistenþa umanitarã din exterior ºi demararea

demersurilor pentru obþinerea acestui sprijin, coordonarea unitarã a forþelor ºi mijloacelor de
intervenþie, asigurarea condiþiilor minimale de protecþie ºi siguranþã pentru populaþia aflatã în
dificultate;
- în cazul acþiunilor ºi mãsurilor pe termen mediu se are în vedere continuarea acþiunilor de
cãutare - salvare ºi a celor de evaluare a situaþiei pierderilor ºi distrugerilor, crearea
condiþiilor de trai normale pentru populaþia sinistratã, colectarea, depozitarea ºi distribuirea
echitabilã a ajutoarelor umanitare de strictã necesitate, înlãturarea eºalonatã a urmãrilor
dezastrelor ºi/sau a acþiunilor militare, refacerea principalelor elemente de infrastructurã ºi a
utilitãþilor de gospodãrie comunalã;
- în cazul mãsurilor ºi acþiunilor pe termen lung se vor continua acþiunile de sprijinire a
populaþiei afectate, înlãturarea efectelor dezastrelor ºi/sau a acþiunilor militare, participarea la
refacerea tuturor elementelor de infrastructurã ºi a utilitãþilor de gospodãrie comunalã,
relocarea populaþiei evacuate, eventual a celor sinistraþi, asigurarea condiþiilor pentru
reluarea în situaþie de normalitate a activitãþilor social-economice, refacerea mãsurilor de
protecþie civilã afectate ºi a capacitãþii de intervenþie a forþelor ºi mijloacelor participante la
acþiunile de intervenþie.
▪ RESTRUCTURAREA ªI MODERNIZAREA - Numãrul ºi pericolul pe care-l reprezintã
riscurile existente pe teritoriul României, dar ºi instabilitatea politico-militarã din zona de
interes geostrategic a þãrii noastre presupune ca, în viitor, forþele ºi mijloacele structurilor de
urgenþã sã creascã din punct de vedere al eficienþei ºi specializãrii.
Dimensionarea ºi înzestrarea acestora va depinde de capacitatea de susþinere financiarã
din partea administraþiei centrale ºi locale corespunzãtor parcurgerii procesului de tranziþie
cãtre economia de piaþã ºi a însãnãtoºirii economice preconizate.
În paralel cu realizarea acestora, structurile de protecþie civilã de la nivel central ºi local vor
sprijini înfiinþarea unor formaþiuni de voluntari, prin intermediul cãrora sã se reducã timpul de
intervenþie în caz de dezastre, precum ºi cheltuielile de înfiinþare, dotare ºi funcþionare.
▪ PARTENERIATUL OPERAÞIONAL INTENSIFICAT - În concepþia naþionalã, sistemul de
parteneriat este, în prezent, cea mai bunã cale pentru pregãtirea structurilor de protecþie
civilã din România în vederea integrãrii într-un mediu de securitate colectivã. Se va amplifica
dinamica relaþiilor cu structurile de protecþie civile ale celorlalte state membre NATO. De
asemenea, se va întãri colaborarea bilateralã cu þãrile candidate la integrarea în NATO. În
cadrul cooperãrii bilaterale ºi multilaterale, structurile sistemului naþional de protecþie civilã
din România vor participa la exerciþii în cadrul grupãrilor de forþe întrunite ºi la operaþiuni
multinaþionale de sprijin ºi asistenþã umanitarã. Contribuþia va fi, în primul rând, cu
Detaºamentul de intervenþie nominalizat în cadrul inventarului naþional pentru acþiuni de
sprijin ºi asistenþã umanitarã, precum ºi cu experþi pe domenii specifice din cadrul altor
ministere.
În cadrul cooperãrii subregionale, se va continua încheierea convenþiilor bilaterale cu
statele vecine, indiferent dacã sunt sau nu membre NATO, în domeniul protecþiei civile,
pentru notificare ºi sprijin reciproc, în cazul producerii unor dezastre naturale sau tehnologice
transfrontaliere.
▪ INTEGRAREA GRADUALÃ - are în vedere faptul cã pentru realizarea obiectivelor de
securitate naþionalã, România trebuie sã se integreze în instituþiile euro-atlantice ºi europene
ºi sã-ºi consolideze rolul ºi locul în alte structuri de securitate. Integrarea în NATO a fost
prioritarã ºi reprezintã cea mai bunã opþiune pentru România de a avansa cãtre un mediu de
securitate colectivã.
Apartenenþa la NATO. România ºi-a oferit disponibilitatea de a participa, la solicitarea
Centrului Euro-Atlantic de Coordonare a Rãspunsului în Caz de Dezastre, EADRCC, la
constituirea unei unitãþi multinaþionale de rãspuns la dezastre, cu Detaºamentul de
Intervenþie nominalizat în cadrul inventarului naþional la acest organism, precum ºi cu experþi
din alte ministere.
Comitetul Superior de Planificare a Urgenþelor Civile (SCEPC) din NATO a analizat
posibilitatea stabilirii capacitãþii Euro-Atlantice de rãspuns în caz de dezastre în folosul þãrilor
din Consiliul Euro-Atlantic pentru Parteneriat (EAPC), concluzionând cã Centrul Euro-Atlantic

de Coordonare a Rãspunsului în Caz de Dezastre (EADRCC) poate da un rãspuns unei þãri
afectate, la solicitare acesteia sau prin Biroul de Coordonare a Afacerilor Umanitare din ONU
(UN-OCHA). Prin constituire ºi operaþionalizarea unei Unitãþi Euro-Atlantice de Rãspuns în
Caz de Dezastre (EADRU), formatã din elemente naþionale oferite de þãrile membre EAPC
se realizeazã un cadru unitar de acþiune pentru înlãturarea urmãrilor eventualelor dezastre,
în timp mai scurt, cu pierderi ºi consumuri mai mici. EADRU nu este o forþã stabilã, ci o
grupare de elemente naþionale voluntare de intervenþie în caz de dezastre.
În acest sens, principalele direcþii de acþiune ale protecþiei civile din România sunt
urmãtoarele:
- îndeplinirea obiectivelor stabilite în Programele Naþionale Anuale de pregãtire ale Alianþei;
- angajarea operaþional deplinã în alianþã;
- abordarea problemelor de securitate ºi protecþia civilã colectivã potrivit noului Concept
Strategic al NATO de planificare a urgenþelor civile;
- amplificarea progresivã a participãrii la structurile ºi acþiunile comune organizate ºi
conduse de Comitetul Superior de Planificare a Urgenþelor Civile (SCEPC) din NATO;
- asigurarea capacitãþii reale de rãspuns pentru protecþia civilã colectivã ºi pentru
implementarea altor mãsuri luate de Alianþa Nord-Atlanticã
- realizarea deplinã a standardizãrii ºi interoperabilitãþii cu structuri similare din celelalte þãri
membre NATO.
România sprijinã dezvoltarea Identitãþii de Securitate ºi Apãrare Europeanã (ESDI).
Integrarea în Uniunea Europeanã
Prin semnarea «Memorandumului de înþelegere dintre Comunitatea Europeanã ºi
România» privind participarea la mecanismul de întãrirea a cooperãrii de asistenþã în
intervenþiile specifice protecþiei civile, România acceptã cã importanþa semnãrii de cãtre
statele asociate a documentelor de aderare la Mecanism derivã din faptul cã aria de
acoperire a acestui instrument se extinde pe tot cuprinsul Europei, iar eficienþa capacitãþii de
rãspuns creºte prin aportul statelor semnatare care, pe lângã faptul cã beneficiazã de
avantaje, de drepturi, vor trebui sã contribuie în aceeaºi mãsurã ca ºi statele membre la
menþinerea unui nivel ridicat al structurii de rãspuns.
Aceasta constituie un element important al politicii de integrare a României reprezentând
un instrument de abordare ºi soluþionare a manifestãrilor evolutive ale surselor de risc
naþionale ºi transnaþionale. Intenþionãm sã sprijinim ºi sã participãm la exerciþiile de
management a urgenþelor civile în caz de dezastre planificate, incluzând operaþiuni de
rãspuns la acestea, prin operaþiile de cãutare salvare, precum ºi de asistenþã ºi sprijin
umanitar. România îºi propune sã finalizeze crearea cadrului legislativ subsecvent Deciziei
Parlamentului ºi a Consiliului nr. 2850/2000/CE privind stabilirea unui cadru comunitar de
cooperare în domeniul poluãrilor marine accidentale sau deliberate, concomitent cu
intensificarea procesului de implementarea a Directivei 96/82 privind controlul accidentelor
majore care implicã substanþe periculoase (SEVESO).
Participantã activã la Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa România va
continua sã participe la operaþiile de management al urgenþelor civile în caz de dezastre.
Implicarea în acest gen de operaþii va demonstra cã România este pe deplin angajatã în
construirea noii arhitecturi a securitãþii ºi protecþiei colective, regionale ºi europene.
Participarea noastrã va avea la bazã interesele naþionale. În OSCE, în special, vor fi sprijinite
diplomaþia preventivã, prevenirea ºi notificarea reciprocã a dezastrelor naturale ºi
tehnologice care pot afecta teritoriul statelor vecine, precum ºi acordarea de asistenþã ºi
sprijin umanitar pentru înlãturarea efectelor. Angajamentele se vor materializa în participarea
structurilor de protecþie civilã din România la iniþiativele de cooperare, pentru constituirea
unor forþe multinaþionale, destinate în special executãrii misiunilor de sprijin ºi asistenþã
umanitarã.
Integrarea în Organizaþia Internaþionalã a Protecþiei Civile (OIPC). Autoritãþile naþionale vor
pregãti ºi demara demersurile necesare pentru acceptarea protecþiei civile din România ca
membru cu drepturi depline în aceastã organizaþie. În acest sens, se vor lua mãsuri pentru
realizarea scopurilor impuse prin "Planul Mondial de acþiune pentru dezvoltarea structurilor

de protecþie civilã" adoptat la cea de-a XI-a Conferinþã Mondialã a Protecþiei Civile,
desfãºuratã la BEIJING, în perioada de 26-28 octombrie 1998, sens în care se vor
întreprinde urmãtoarele:
▪ elaborarea unei doctrine a protecþiei civilã particularizatã la specificul, experienþa ºi
tradiþia României;
▪ elaborarea unui punct de vedere naþional ºi aderarea la o convenþie cadru de asistenþã
mutualã în domeniul protecþiei civile;
▪ intensificarea eforturilor pentru armonizare procedurilor aplicate în caz de urgenþã civilã;
▪ acceptarea ºi respectarea principiilor fundamentale ale protecþiei civile bazate pe valori
universal recunoscute;
▪ elaborarea unui plan de promovare ºi difuzare a reglementãrilor dreptului internaþional
umanitar în situaþii de protecþie civilã.
MISIUNI STRATEGICE
Misiunile strategice ale protecþiei civile au la bazã obiectivele politicii în domeniul protecþiei
civile ºi prioritãþile acesteia, principiile strategice, hotãrârile organismelor de conducere
abilitate, precum ºi evoluþia mediului de securitate internã ºi internaþionalã. În raport cu
starea mediului de securitate, misiunile se grupeazã astfel:
▪ în timp de pace (în condiþii de normalitate sau de producere a unor dezastre care nu
impun decretarea stãrii de urgenþã);
▪ în situaþii de crizã determinatã de dezastre ºi decretarea stãrii de urgenþã;
▪ în timp de rãzboi.
În timp de pace, structurile de protecþie civilã trebuie sã acþioneze pentru realizarea ºi
creºterea progresivã a unei capacitãþi de rãspuns credibilã pentru orice situaþie la care ar
putea fi solicitatã, în þarã sau strãinãtate, bazatã pe prognozã, planificare, organizare,
instruire ºi cooperare. Principalele misiuni strategice sunt:
▪ stabilirea forþelor ºi mijloacelor pentru realizarea unui nivel al capacitãþii de rãspuns cât
mai apropiat nevoilor determinate de numãrul ºi gradul de pericol al surselor de risc luate în
evidenþã ºi monitorizate;
▪ realizarea mãsurilor necesare pentru informarea oportunã a factorilor de decizie ºi
alarmarea populaþiei referitor la iminenta producere a dezastrelor naturale ºi/sau tehnologice
sau declanºarea prin surprindere a unor acþiuni militare din interior sau exterior;
▪ realizarea mãsurilor de protecþie a populaþiei ºi animalelor, bunurilor materiale, valorilor
de patrimoniu ºi factorilor de mediu conform situaþiilor de risc la care ar putea fi supus
teritoriul naþional prin evacuare, adãpostire, apãrare NBC ºi asistenþã sanitarã.
▪ pregãtirea personalului de conducere din comandament ºi unitãþile subordonate, precum
ºi a celor cu atribuþii în domeniul protecþiei civile din administraþia publicã centralã ºi localã,
de la nivelul instituþiilor publice ºi agenþilor economici prin ºedinþe teoretice ºi practice, cursuri
ºi convocãri în þarã ºi strãinãtate;
▪ instruirea populaþiei neîncadrate, a studenþilor ºi elevilor, în vederea însuºirii regulilor de
comportare înainte, pe timpul ºi dupã producerea dezastrelor sau acþiunilor militare, precum
ºi pentru acordarea autoajutorului sau a primului ajutor, în caz de dificultate;
▪ asanarea teritoriului naþional de muniþia rãmasã neexplodatã în urma conflictelor militare
sau în cazul tragerilor de instrucþie, exerciþiilor, aplicaþiilor cu trageri de luptã sau
experimentãrilor în poligoanele Ministerului Apãrãrii Naþionale sau ale Ministerului
Administraþiei ºi Internelor;
▪ luarea în evidenþã a tuturor surselor ºi zonelor de risc natural ºi tehnologic existente pe
teritoriul, în spaþiul aerian ºi maritim al României;
▪ elaborarea prognozelor privind urmãrile probabile ale producerii unor dezastre, calculul
necesarului de forþe ºi mijloace de intervenþie pentru diferite variante;

▪ monitorizarea parametrilor de stare cuantificabili la toate sursele de risc luate în evidenþã,
culegerea ºi prelucrarea datelor ºi informaþiilor referitoare la depãºirea limitelor de atenþie;
▪ iniþierea ºi elaborarea de acte normative, regulamente, instrucþiuni ºi norme cu privire la
organizare, funcþionare ºi principiile de întrebuinþare a structurilor de protecþie civilã pe timp
de pace, crizã sau rãzboi;
▪ participarea la acþiuni de instruire în comun cu structuri similare din þãrile vecine, din
celelalte þãri membre NATO ºi partenere;
▪ participarea la misiuni de sprijin ºi asistenþã umanitarã în þãrile afectate de dezastre
majore, la solicitarea acestora, cu aprobarea Parlamentului, conform tratatelor ºi convenþiilor
internaþionale la care România a aderat, prin elaborarea de proceduri specifice, care sã
permitã un rãspuns rapid.
Toate acestea pot fi considerate ca acþiuni pregãtitoare corespunzãtoare fazei (fazelor) de
predezastru.
În situaþii de crizã determinate de dezastre (situaþii de urgenþã):
În conformitate cu tratatele ºi convenþiile internaþionale la care România a aderat, protecþia
civilã nu poate fi implicatã în gestionarea unor situaþii de crizã politico-militarã sau de altã
naturã, singura urgenþã civilã pe care o poate gestiona fiind cea determinatã de dezastre.
Întrucât teritoriul României, spaþiul sãu aerian ºi maritim, constituie arealul de manifestare
a majoritãþii tipurilor de dezastre cunoscute, este necesar sã existe permanent structuri de
protecþie civilã capabile sã ofere rãspunsul ce se impune unor astfel de provocãri.
Decretarea «Stãrii de Urgenþã» din considerentul producerii unui dezastru major este
justificatã numai de afectarea unei însemnate porþiuni din teritoriul naþional, existenþa unui
mare numãr de pierderi ºi distrugeri, afectarea parþialã sau totalã a capacitãþii de rãspuns a
protecþiei civile din zona de dezastru.
Gestionarea situaþiilor de crizã («stãrii de urgenþã») determinate de dezastre revine
Comitetului Naþional pentru Situaþii de Urgenþã, care pregãteºte, organizeazã ºi conduce
activitãþile necesare conform actelor normative în vigoare. În funcþie de situaþia creatã dupã
producerea unui dezastru aceasta poate propune Preºedintelui României instituirea "Stãrii de
Urgenþã" pe întreg teritoriul naþional sau numai într-o anumitã zonã, ori de câte ori înlãturarea
urmãrilor dezastrului nu este posibilã fãrã instituirea unor mãsuri excepþionale.
În acest context, misiunile strategice ale protecþiei civile, indiferent dacã s-a dispus sau nu
instituirea stãrii de urgenþã, se referã la:
Mãsuri pe timpul producerii dezastrului:
- salvarea (prevenirea ºi protecþia) populaþiei, animalelor, bunurilor materiale ºi valorilor de
patrimoniu, de acþiunile distructive ale dezastrelor prin înºtiinþare, alarmare ºi evacuare sau
dispersare temporarã, adãpostire, descarcerare;
- decontaminarea chimicã radioactivã a personalului, terenului, clãdirilor, instalaþiilor ºi
echipamentului, în cazul producerii unor accidente nucleare sau chimice;
- limitarea ºi înlãturarea avariilor la reþelele de utilitate publicã;
- izolarea focarelor epidemiilor sau epizootiilor;
- acordarea primului ajutor, trierea ºi evacuarea rãniþilor la formaþiunile medicale fixe sau
mobile cele mai apropiate;
- acordarea asistenþei medicale specializate ºi spitalizarea persoanelor rãnite, arse,
iradiate, contaminate, intoxicate;
- amenajarea unor spaþii de locuit improvizate sau specializate, inclusiv a unor tabere de
sinistraþi (refugiaþi), pentru persoanele rãmase fãrã locuinþe;
- paza ºi supravegherea zonelor calamitate; colectarea, depozitarea, transportul ºi
distribuirea ajutoarelor umanitare de strictã necesitate pentru populaþia rãmasã fãrã locuinþe;
- paza ºi însoþirea convoaielor umanitare;
- înlãturarea tuturor urmãrilor dezastrelor ºi participarea la refacerea condiþiilor pentru
reluarea, în stare de normalitate a activitãþilor sociale ºi economice;
Toate acestea se pot desfãºura succesiv sau simultan în faza de producere a dezastrului
precum ºi dupã producerea acestuia (post-dezastru), în acest ultim caz, misiunile fiind

împãrþite în misiuni post-dezastru pe termen scurt, pe termen mediu, respectiv pe termen
lung.
În timp de conflicte militare:
Majoritatea misiunilor protecþiei civile ce se executã în timp de pace sau în situaþii de crizã
se executã ºi în timp de rãzboi, îndeosebi în zonele aflate în afara dispozitivului trupelor, la
distanþe apreciabile de zona acþiunilor de luptã. Nu este exclus ca în perioada desfãºurãrii
acþiunilor militare, în acelaºi areal, sã se producã dezastre naturale sau tehnologice ale cãror
urmãri cumulate sã producã efecte greu sau imposibil de suportat de cãtre populaþia civilã, la
înlãturarea cãrora, structurile de protecþie civilã ajung, uneori, în imposibilitatea de a opune o
capacitate de rãspuns corespunzãtoare.
Misiunile specifice protecþiei civile, pe timpul conflictelor militare sunt:
- înºtiinþarea personalului de conducere cu sarcini de rãspundere în domeniul protecþiei
civile cu privire la pericolul acþiunilor agresorului din aer, terestru sau de pe mare, pentru
anumite zone geografice ale teritoriului naþional sau pentru anumite direcþii operative sau
strategice;
- alarmarea personalului de conducere ºi a populaþiei din zona probabilã de acþiune
iminentã a agresiunii din aer, de pe mare sau terestrã;
- evacuarea autoritãþilor administraþiei centrale ºi locale, a unei pãrþi a populaþiei,
animalelor, bunurilor materiale ºi valorilor de patrimoniu din zona frontierei de stat, din zona
acþiunilor de luptã, din marile aglomerãri urbane (în mod deosebit din Municipiul Bucureºti,
capitala României ºi din municipiile reºedinþele de judeþ), conform actelor normative în
vigoare ºi a planurilor întocmite din timp;
- adãpostirea personalului de conducere din administraþia publicã centralã ºi localã, a altor
categorii de personal cu responsabilitãþi în domeniul managementului sistemului naþional de
protecþie civilã, a populaþiei necuprinse în mãsurile de evacuare;
- dispersarea temporarã a salariaþilor din instituþiile publice ºi agenþii economici cu sarcini în
producþia naþionalã de apãrare, care nu au asigurate spaþii de adãpostire la locul de muncã
sau în localitatea în care-ºi au domiciliul;
- înlãturarea urmãrilor acþiunilor militare prin mãsuri specifice corespunzãtoare tipului de
muniþii utilizate de agresor, a efectului ºi ariei de manifestare a puterii distructive a acestora;
- refacerea infrastructurii protecþiei civile în teritoriul eliberat, dupã respingerea agresorului;
- refacerea capacitãþii de intervenþie a forþelor ºi mijloacelor participante la acþiuni de
înlãturare a urmãrilor acþiunilor militare;
- relocarea autoritãþilor administraþiei centrale ºi locale precum ºi populaþiei evacuate în
condiþiile asigurãrii condiþiilor de protecþie ºi siguranþã;
- participarea la reabilitarea condiþiilor de viþã ºi reluarea în normalitate a activitãþilor
economice ºi sociale.
Succesul acþiunilor structurilor de protecþie civilã din România în prevenirea ºi protecþia
populaþiei ºi bunurilor materiale ºi în înlãturarea urmãrilor acþiunilor militare sau celor
provocate de dezastre va depinde, în primul rând, de cantitatea ºi calitatea informaþiilor cu
privire la acest aspect, capacitatea de ripostã eficientã a structurilor planificate sã participe la
acþiuni de intervenþie, realizarea, menþinerea ºi dezvoltarea cooperãrii cu toate forþele
capabile sã ducã acþiuni de intervenþie în folosul protecþiei civile, operaþionalizarea oportunã
a forþelor de rezervã.
CONDUCEREA SISTEMULUI NAÞIONAL DE PROTECÞIE CIVILÃ
Conducerea de ansamblu a forþelor sistemului naþional de protecþie civilã se realizeazã
prin Parlament, Preºedintele României, Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii, Guvernul,
Primul-ministru, Comitetul Naþional pentru Situaþii de Urgenþã, autoritãþile publice centrale ºi
locale cu atribuþii în domeniu.

Primul-ministru este ºef al Protecþiei Civile în România ºi coordoneazã Comitetul Naþional
pentru Situaþii de Urgenþã prin ministrul administraþiei ºi internelor.
Potrivit deciziilor autoritãþii naþionale de conducere, la nivel naþional se constituie
Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã în componenþa Ministerului Administraþiei ºi
Internelor cãruia îi revine responsabilitatea executãrii conducerii operaþionale. Coordonarea
unitarã a activitãþilor de apãrare împotriva dezastrelor revine Comitetului Naþional pentru
Situaþii de Urgenþã ºi numai în cazul în care efectele dezastrelor, ca arie de manifestare ºi
amploare, pun în pericol securitatea naþionalã.
În conformitate cu legislaþia în vigoare, acþiunea de evacuare în caz de conflict armat a
autoritãþilor administraþiei centrale ºi locale, a unor categorii de populaþie, bunuri materiale ºi
valorilor de patrimoniu este coordonatã de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã.
Punerea în aplicare a planurilor întocmite în timp de pace pentru astfel de situaþii se executã
cu aprobarea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii sau a Marelui Cartier General în caz de
conflict armat.
La nivel local conducerea acþiunilor de protecþie civilã se exercitã, potrivit legii, de cãtre
autoritãþile administraþiei publice, prin comitetele pentru situaþii de urgenþã ºi inspectoratele
judeþene ºi al Municipiului Bucureºti pentru situaþiile de urgenþã.
În vederea coordonãrii unitare a acþiunilor de prevenire, protecþie ºi intervenþie pentru
înlãturarea efectelor dezastrelor naturale ºi tehnologice pe timp de pace, crizã ºi rãzboi, în
subordinea Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã se constituie Centrul
Operaþional Naþional, iar la inspectoratele judeþene pentru situaþii de urgenþã, centre
operaþionale judeþene, cu serviciul permanent în funcþiune.
Responsabilitatea pentru organizarea, înzestrarea, pregãtirea structurilor, a susþinerii
logistice ºi administrative a forþelor de intervenþie, precum ºi conducerea operaþionalã
curentã a acþiunilor cu caracter teritorial revin Centrului Operaþional Naþional din cadrul
Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã.
Pe timpul situaþiei de urgenþã sau de crizã, Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã propune ministrului Ministerului Administraþiei ºi Internelor mobilizarea unora dintre
unitãþile sau subunitãþile de protecþie civilã din rezervã.
În cazul declanºãrii unui conflict armat Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã
mobilizeazã, la ordin, toate structurile de rezervã. Coordonarea acþiunilor de protecþie civilã,
pe timp de rãzboi, se realizeazã de cãtre Marele Cartier General, în compunerea cãruia va
funcþiona o Grupã Operativã de Protecþie Civilã, a cãrei organizare, înzestrare ºi atribuþii se
stabilesc de cãtre ºeful Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã.
Structura Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã la pace ºi la rãzboi, precum ºi
procedurile de lucru pentru elaborarea concepþiilor, planurilor ºi documentelor organizatorice
de aplicare a acestora vor fi similare standardelor Alianþei Nord Atlantice ºi celor ale U.E.
Procesul de standardizare ºi interoperabilitate cu structuri similare din celelalte þãri membre
NATO, are drept scop perfecþionarea conducerii structurilor de intervenþie la toate nivelurile.
ORGANIZAREA SISTEMULUI NAÞIONAL AL PROTECÞIEI CIVILE
Capabilitãþile sistemului naþional al protecþiei civile trebuie sã corespundã cerinþelor legate
de îndeplinirea întregii game de mãsuri ce-i revin, atât pe timp de pace, pe timp de crizã, cât
ºi pe timp de rãzboi. Pentru a face faþã situaþiilor de risc la care este supusã populaþia ºi
bunurile materiale, valorile de patrimoniu, animalele ºi factorii de mediu Inspectoratul General
pentru Situaþii de Urgenþã stabileºte forþele destinate sã ducã acþiuni de intervenþie pentru
înlãturarea urmãrilor dezastrelor, precum ºi cele ale efectelor acþiunilor militare.
În acest sens, Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã constituie în timp de pace
forþe operaþionale iar pe timp de crizã sau conflict armat, forþe de rezervã ºi ia în evidenþã
formaþiunile voluntare ºi organizaþiile neguvernamentale cu sarcini în domeniu.

Forþele operaþionale sunt alcãtuite din Detaºamentul de Intervenþie de protecþie civilã,
Detaºamentul Pirotehnic, unitãþile ºi secþiile de pompieri militari, spitalele de urgenþã,
serviciile publice de ambulanþã ºi serviciile de medicinã legalã, alte servicii comunitare cu
atribuþii în gestionare urgenþelor civile.
La solicitarea organismelor internaþionale, a Centrului pentru Coordonare Euro-Atlanticã
pentru Rãspuns la Dezastre (EADRCC) din structura NATO sau a Biroului pentru Asistenþã
Umanitarã (OCHA), din structura ONU precum ºi a unor þãri cu care România are încheiate
convenþii bilaterale în domeniul protecþiei civile, anumite structuri nominalizate vor participa,
cu aprobarea autoritãþii naþionale (Parlament, CSAT), la acþiuni de sprijin ºi asistenþã
umanitarã, pe teritoriul altor þãri afectate de dezastre.
Pentru îndeplinirea misiunilor specifice, pe teritoriul naþional, aceste forþe vor coopera cu
marile unitãþi, unitãþile ºi subunitãþile Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi cele ale Ministerului
Administraþiei ºi Internelor stabilite prin planurile operative, conform legii.
Forþele de rezervã vor fi alcãtuite din unitãþi ºi subunitãþi de protecþie civilã care se
completeazã sau se constituie la mobilizare, acestea fiind destinate pentru participarea la
înlãturarea urmãrilor dezastrelor, pe timp de crizã sau rãzboi.
Acestea vor acþiona direct în subordinea Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã
sau a inspectoratelor judeþene ºi cel al Municipiului Bucureºti în funcþie de situaþiile create, de
natura ºi urmãrile dezastrelor.
Formaþiunile voluntare de protecþie civilã se constituie conform legii, la nivelul localitãþilor,
instituþiilor publice ºi agenþilor economici ºi acþioneazã pe timp de pace, crizã sau rãzboi, în
primã urgenþã în zone de dezastre pentru salvarea de vieþi omeneºti, acordarea primului
ajutor ºi limitarea extinderii dezastrului.
În funcþie de decizia conducãtorilor acþiunilor de intervenþie, aceste forþe vor continua
acþiunile ºi dupã intrarea în dispozitiv a formaþiunilor specializate, operaþionale sau de
rezervã.
CONCEPÞIA
DE
PREGÃTIRE
ªI
ANGAJARE
A FORÞELOR DE PROTECÞIE CIVILÃ ÎN ACÞIUNI DE LIMITARE ªI ÎNLÃTURARE A
URMÃRILOR DEZASTRELOR ªI/SAU CONFLICTELOR MILITARE
Pregãtirea forþelor cuprinde trei componente: formarea, specializarea ºi perfecþionarea
personalului profesionalizat, pregãtirea pentru intervenþie a structurilor constituite conform
legii, specializarea ºi perfecþionarea personalului de conducere din administraþia publicã
centralã ºi localã cu responsabilitãþi în domeniul protecþiei civile ºi apãrãrii împotriva
dezastrelor.
Sistemul de învãþãmânt este astfel conceput, încât sã asigure o bunã pregãtire
managerialã, tehnicã ºi de specialitate. Un rol important în pregãtirea ºi perfecþionarea
personalului profesionalizat îl va avea ªcoala Naþionalã de Pregãtire în Domeniul
Managementului Situaþiilor de Urgenþã.
Un accent deosebit se va pune pe participarea cât mai multor cadre de conducere din
structurile sistemului în colegiile, ºcolile ºi institutele de pregãtire (inclusiv cele în domeniul
cunoaºterii limbilor strãine) din alte þãri. Centrul Regional de Pregãtire NATO din România va
specializa personalul în cunoaºterea ºi lucrul cu procedurile NATO, la nivel tactic ºi întrunit.
Locul ºi rolul specialiºtilor în structura profesionalã a forþelor de protecþie civilã vor fi
redefinite.
Pregãtirea pentru intervenþie a forþelor de protecþie civilã are ca obiectiv general creºterea
capacitãþii structurilor centrale ºi zonale, ale formaþiunilor profesionalizate ºi voluntare de a
desfãºura acþiuni de intervenþie, independent ºi întrunit, în cooperare cu celelalte forþe ale
sistemului naþional de apãrare, precum ºi în cadrul coaliþiilor sau alianþelor. Pregãtirea pentru
intervenþie a elementelor componente va avea unele particularitãþi, în funcþie de locul lor în
structura forþelor de protecþie civilã.

Pregãtirea pentru intervenþie a forþelor operaþionale se va executa concomitent cu
îndeplinirea misiunilor de bazã ce le revin. În perioada premergãtoare datei la care vor
participa la operaþiuni de sprijin ºi asistenþã umanitarã în afara graniþelor þãrii, ele vor executa
o pregãtire particularizatã intensivã, la specificul fiecãrei misiuni. Nucleul activ al forþelor de
rezervã executã pregãtirea de comandament, concomitent cu activitãþile care vizeazã
aplicarea planurilor de mobilizare. Pentru rezerviºtii prevãzuþi în planurile proprii, structurile
care se mobilizeazã organizeazã convocãri sau concentrãri de instrucþie.
Principala caracteristicã a procesului de pregãtire va fi standardizarea instruirii de bazã la
un nivel maxim posibil pentru fiecare componentã a forþelor de protecþie civilã. O atenþie
deosebitã va fi acordatã problemelor specifice, procedurilor de stat major ºi întrebuinþãrii
tehnicii de intervenþie, punându-se accent pe îndeplinirea misiunilor prin utilizarea în
perspectivã a sistemului C3I.
Sarcina prioritarã a instruirii o va constitui profesionalizarea personalului potrivit
standardelor naþionale, ale Alianþei Nord-Atlantice ºi Uniunii Europene.
Personalul profesionalizat va fi instruit în scopul menþinerii deprinderilor impuse de
utilizarea tehnicii de intervenþie necesarã îndeplinirii misiunilor.
Treptat, se vor mãri numãrul antrenamentelor ºi exerciþiilor de specialitate. Instruirea va fi
orientatã cãtre creºterea stãrii de operativitate a forþelor.
Forþele operaþionale de protecþie civilã vor respecta standardele de operativitate stabilite.
Acestea vor fi încadrate în proporþie de 90%. Unitãþilor ºi subunitãþilor nu li se vor repartiza
mai puþin de 90% din necesarul tehnicii de luptã. Standardul pentru capacitatea operativã va
fi de 80%. În vederea asigurãrii cerinþelor de pregãtire vor fi repartizate cel puþin 80% din
resursele necesare. Pe mãsurã ce resursele necesare vor fi realizare, standardele operative
vor fi ridicate la niveluri cât mai înalte.
Concepþia de angajare a forþelor de protecþie civilã pe plan intern are în vedere trecerea
imediatã la îndeplinirea unei misiuni de intervenþie pentru limitarea ºi înlãturarea urmãrilor
unui dezastru, la solicitarea oricãrei persoane fizice sau juridice care constatã sau ia la
cunoºtinþã despre producerea unui dezastru natural sau tehnologic. Angajarea forþelor ºi
mijloacelor de protecþie civilã se executã progresiv, dupã executarea cercetãrii ºi
recunoaºterilor, introducerea în dispozitivul de intervenþie a forþelor realizându-se în funcþie
de volumul pierderilor ºi distrugerilor constatate.
În cazul participãrii la operaþiuni de sprijin ºi asistenþã umanitarã în afara graniþelor þãrii,
independent sau în compunerea unor forþe multinaþionale, forþele române de protecþie civilã
vor fi organizate ºi conduse potrivit regulilor de angajare ºi planurilor operaþionale comune
convenite, sub comanda autoritãþilor stabilite prin acord.
Primirea sau acordarea de sprijin ºi asistenþã umanitarã se va efectua conform
procedurilor naþionale, armonizate cu procedurile partenerilor din NATO ºi UE ºi au în vedere
eficienþã ºi oportunitate maximã.
Comandamentul naþional îºi va exercita autoritatea de personal, de jurisdicþie ºi disciplinã,
precum ºi responsabilitãþile privind înzestrarea, sprijinul logistic, asistenþa medicalã ºi
spiritualã (religioasã). Interacþiunea dintre structurile militare ºi mediul civil (atât
guvernamental, cât ºi neguvernamental) în care se acþioneazã este important pentru
succesul operaþiunilor.

LOGISTICA
Logistica trebuie sã-ºi adapteze capabilitãþile la scopurile ºi obiectivele cuprinse în
strategia protecþiei civile, prin stabilirea prioritãþilor necesare asigurãrii unui sprijin adecvat,
dinamic ºi oportun pentru susþinerea forþelor. Sistemul logistic trebuie sã asigure libertatea de
acþiune atât pe timp de pace, cât ºi în situaþii de crizã sau rãzboi. Pentru susþinerea
participãrii la noi tipuri de anagajamente/misiuni multinaþionale de sprijin ºi asistenþã

umanitarã, acesta trebuie sã fie suplu ºi flexibil. În acest scop modernizarea sistemul logistic,
va avea în vedere urmãtoarele obiective:
▪ sistemul logistic al protecþiei civile sã devinã un sistem integrat, cu structuri modulare ºi
mobile, interoperabil cu sistemele logistice moderne ale protecþiei civile din celelalte þãri
membre NATO, care sã asigure o autonomie iniþialã a unitãþilor în funcþie de locul lor în
cadrul structurii operaþionale;
▪ asigurarea unui înalt grad de viabilitate, flexibilitate ºi capacitate de adaptare în sprijinirea
forþelor, în funcþie de natura misiunilor;
▪ realizarea unei concepþii de planificare centralizatã ºi de implementare descentralizatã
pentru a asigura sprijinul logistic necesar în vederea executãrii operaþiilor planificate pe
teritoriul naþional ºi în spaþiul de interes strategic;
▪ dezvoltarea unui sistem informatic de logisticã, compatibil cu cel al NATO;
▪ renunþarea la principiul preventiv planificat, de executare a reparaþiilor de tehnicã din
înzestrare ºi aplicarea sistemului de mentenanþã dupã necesitate, pe bazã de diagnostic.
INFRASTRUCTURA
Pentru îndeplinirea misiunilor specifice, atât pe timp de pace cât ºi pe timp de crizã sau
rãzboi, protecþia civilã trebuie sã-ºi realizeze o infrastructurã capabilã sã asigure prevenirea
ºi protecþia autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi locale, populaþiei, bunurilor materiale
ºi valorilor de patrimoniu, ca ºi suportul organizãrii, pregãtirii, desfãºurãrii ºi conducerii
acþiunilor de intervenþie pentru înlãturarea urmãrilor dezastrelor ºi/sau acþiunilor militare.
Realizarea infrastructurii protecþiei civile este responsabilitatea autoritãþilor administraþiei
publice, centrale ºi locale, a personalului de conducere a instituþiilor publice ºi agenþilor
economici în baza normelor ºi instrucþiunilor elaborate de componentele Inspectoratului
General pentru Situaþii Urgenþã.
Infrastructura protecþiei civile constã în construcþii ºi instalaþii permanente, dar ºi mobile,
executate din timp.
Infrastructura de protecþie civilã se materializeazã în:
- locuri special amenajate pentru observare (puncte de observare) construcþii permanente
sau improvizate dispuse pe construcþii înalte sau forme de relief proeminente din apropierea
localitãþilor sau obiectivelor economice surse de risc;
- linii telefonice proprii, permanente sau temporare, pentru înºtiinþarea organelor de
conducere în cazul pericolului producerii unor dezastre sau în caz de conflict militar;
- frecvenþe radio proprii repartizate de autoritatea naþionalã în domeniu pentru nevoi de
comunicaþii;
- sistem principal de alarmare a populaþiei despre pericolul iminent al producerii dezastrelor
sau atacurilor inamice, în caz de conflict militar, compus din sirene electrice, electronice ºi
dinamice de diferite capacitãþi, cofrete cu sau fãrã automate de semnal ºi circuite de
acþionare;
- sistem secundar de alarmare, cu aceleaºi atribuþii, compus din sirene de incintã,
motosirene, fluiere cu aburi sau aer comprimat, sirene manuale, clopote, toacã ºi panouri
optico-acustice;
- sistem de adãpostire necesar protejãrii populaþiei în cazul producerii unor dezastre
tehnologice la sursele de risc nuclear ºi chimic sau în caz de conflict armat, compus din
construcþii permanente, adãposturi de protecþie civilã pentru conducere (puncte de comandã)
ºi pentru populaþie ºi salariaþi, adãposturi în subsoluri fãrã instalaþii speciale, spaþii ºi
subsoluri neamenajate, tunele tehnologice, peºteri, staþii de metrou, tranºee ºi ºanþuri
adãpost acoperite sau neacoperite, adãposturi individuale la locul de muncã sau în locuinþe
proprietate personalã (în apropierea acesteia), în caz de contaminare;
- puncte de decontaminare radioactivã, chimicã sau biologicã amenajate în cadrul unor bãi
comunale sau a grupurilor sanitare de pe lângã internate ºi cãmine, precum ºi spãlãtorii

chimice sau auto ce necesitã amenajãri simple în vederea realizãrii unui flux de personal,
tehnicã, echipament ºi instalaþii, ce urmeazã a fi trecute prin aceste puncte;
- sediul (cazãrmile) instituþiilor, unitãþilor ºi formaþiunilor militare profesioniste care sã
includã spaþii de lucru pentru personal, spaþii pentru depozitare materiale ºi tehnicã, sãli ºi
poligoane de pregãtire, alte facilitãþi.
Cetãþenii neîncadraþi în muncã sunt obligaþi sã-ºi procure contra-cost sau sã-ºi
confecþioneze dupã tipare (modele) elaborate de Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã, mijloace de protecþie individualã. De asemenea, cetãþenii care îºi construiesc
locuinþe sunt obligaþi sã-ºi amenajeze la subsolul acelei construcþii, spaþii de adãpostire,
potrivit normelor legale în vigoare.
Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã analizeazã anual gradul realizãrii
suportului logistic ºi prezintã periodic, în ºedinþele Consiliului Naþional pentru Situaþii de
Urgenþã ºi cele ale Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii realizãrile ºi neajunsurile din acest
domeniu. Insuficienþa fondurilor bugetare anuale naþionale ºi locale va conduce la cãutarea
de noi soluþii, pentru asigurarea unei depline protecþii a populaþiei în cazul producerii unor
dezastre ºi/sau a declanºãrii unor conflicte armate.
RESURSELE PROTECÞIEI CIVILE
Resursele protecþiei civile cuprind personalul, mijloacele financiare, tehnologice, ºtiinþifice,
materiale ºi de altã naturã care vor fi alocate pentru asigurarea îndeplinirii atribuþiilor ce revin
structurilor sistemului naþional al protecþiei civile. Ele determinã din punct de vedere cantitativ
ºi calitativ, compunerea forþelor ºi dotarea lor cu tehnicã de intervenþie necesarã.
Sistemul românesc de planificare, programare ºi bugetare face eforturi pentru a deveni
compatibil cu sistemele similare ale celorlalte state membre NATO. Abordarea integratã a
gestionãrii resurselor va fi în concordanþã cu misiunile forþelor de intervenþie ºi va influenþa
direct capabilitãþile protecþiei civile.
Efectivele profesionalizate ale forþelor de protecþie civilã nu sunt supuse procesului de
reducere, fenomenul de restructurare având numai sensul modernizãrii ºi al îndeplinirii
cerinþelor de asigurare a unei reale protecþii a populaþiei, bunurilor materiale ºi valorilor de
patrimoniu în caz de dezastre sau conflict armat.
În primul rând fondurile vor fi repartizate cu prioritate, pentru programele care asigurã
realizarea eficienþei ºi economisirea costurilor printr-o eliminare rapidã a mijloacelor ºi
programelor care nu mai sunt necesare. În al doilea rând, o direcþie prioritarã va fi
echilibrarea bugetului în privinþa alocãrii resurselor. În anul 2005, bugetul de venituri ºi
cheltuieli pentru protecþie civilã va aloca 56% pentru personal, 13% pentru operare ºi
mentenanþã, 18% pentru achiziþionare de tehnicã pentru intervenþie, 13% pentru regie.
Estimãm ca în anul 2008 sã ajungem la standardele realizate de celelalte state membre ale
Alianþei Nord-Atlantice (40% - personal, 35-40% - înzestrare, 25-20% - operare ºi
mentenanþã).
Alocarea resurselor va fi strâns legatã de bugetul prevãzut pentru procesul multinaþional
de planificare. Procesul cuprinde douã faze. În prima prima fazã (2005-2008), activitatea va fi
concentratã pe orientarea resurselor cãtre constituirea ºi operaþionalizarea Inspectoratului
General pentru Situaþii de Urgenþã ºi cãtre restructurarea forþelor operaþionale, la nivelul
cerinþelor minime pentru a asigura prevenirea, protecþia ºi intervenþia în caz de dezastre ºi
pentru interoperabilitate. Faza a doua (2008-2012) se va concentra în special pe
modernizarea tehnicii ºi aparaturii pentru intervenþie. Fazele procesului se întrepãtrund, iar
termenul limitã pentru executarea lor se poate modifica în funcþie de alocarea fondurilor de la
bugetul de stat ºi bugetele locale.

