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TERMENI ȘI EXPRESII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ 
 

a) situaţie de urgenţă - eveniment excepţional, cu caracter non-militar, 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; 

b) 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; 

c) intensitatea situaţiei de urgenţă - viteza de evoluţie a fenomenelor distructive şi gradul de 
perturbare a stării de normalitate;  

d) 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 sănătăţii 
populaţiei, valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu; 

e) iminenţa ameninţării - parametrii de stare şi timp care determină declanşarea inevitabilă a unei 
situaţii de urgenţă;  

f) starea de alertă - se declară ȘI 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; 

g) 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; 

h) 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;  

i) 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;   

j) tipuri de risc - cazuri de forţă majoră determinate de 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 factori de risc specifici; 
grevele nu pot fi considerate tipuri de risc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;  

k) 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; 

l) 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;  

m) evacuarea - măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori 
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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.  

 
Principiile managementului situaţiilor de urgenţă sunt:   

a) previziunea şi prevenirea;   
b) prioritatea protecţiei şi salvării vieţii oamenilor;   
c) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;   
d) asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă de către autorităţile 

administraţiei publice;   
e) cooperarea la nivel naţional, regional şi internaţional cu organisme şi organizaţii similare;   
f) transparenţa activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, astfel încât 

acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse;   
g) continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de la nivelul 

autorităţilor administraţiei publice locale până la nivelul autorităţilor administraţiei publice 
centrale, în funcţie de amploarea şi de intensitatea acestora;   

h) operativitatea, conlucrarea activă şi subordonarea ierarhică a componentelor Sistemului 
Naţional.   

 


