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La 28 februarie 2013 se împlinesc 80 de ani de la data în care Regele 

Carol al II-a aproba Regulamentul Apărării Pasive, prin care se legifera 

înfiinţarea primelor structuri cu atribuţii de protecţie civilă din România.

Momentul aniversar este un prilej de rememorare a activităţilor 

desfăşurate de specialiştii protecţiei civile care, în decursul anilor, s-au aflat 

permanent la datorie, împreună cu celelalte componente ale sistemului de 

apărare şi siguranţă naţională, intervenind în sprijinul cetăţenilor ameninţaţi 

de dezastre naturale şi catastrofele care au afectat teritoriul românesc.

Numită şi arma vieţii, având ca deviză motto-ul ”cu viaţa mea apăr 

viaţa”, protecţia civilă se prezintă ca o structură flexibilă, capabilă să asigure 

un climat de încredere şi siguranţă cetăţenilor, îndeplinind rolul profund 

umanitar pentru care a fost creată. Această tradiţie trebuie continuată, 

prin implicare şi muncă pusă în slujba celor aflaţi în pericol sau afectaţi de 

diversele calamităţi naturale.

Făcând un bilanţ al progreselor obţinute ca urmare a răspunsului 

la standardele de ţară membră a Uniunii Europene şi NATO, se poate con-

stata că activităţile Protecţiei Civile s-au diversificat şi vizează, în principal, 

coordonarea şi planificarea activităţilor de prevenire şi gestionare a deza-

strelor, precum şi a eforturilor de atenuare a consecinţelor accidentelor şi 

calamităţilor de toate tipurile.

Ediţie aniversară editată cu ocazia Zilei 
Protecţiei Civile din România.

S A L V A T O R I I  D Â M B O V I Ţ E N I

cupRins
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 „Cu viaţa mea apăr viaţa” - deviză rămasă înscrisă în 

tradiţia armei - a fost onorată şi consacrată pe parcursul 

celor 80 de ani de existenţă, prin misiunile dificile menite 

sã      asigure, în mod unitar şi profesionist, apãrarea vieţii şi 

sãnãtãţii populaţiei, a mediului înconjurãtor, a valorilor mate-

riale şi culturale importante, pe timpul producerii unor situaţii 

de urgenţă, care să permită înlăturarea efectelor distrugătoare 

produse de dezastrele naturale şi catastrofele care au marcat 

de atâtea ori ultima jumătate de secol şi restabilirea rapidã a 

stării de normalitate.

„De cîte ori un vrăjmaş, puternic năvălea în ţară, toţi locuitorii 

pustiau oraşele şi satele şi se strângeau cu turmele şi bucatele 

lor la munţi, a căror intrare era apărată atît prin natură, cît şi 

prin fortificaţii.” 

„De cîte ori veneau tătarii ce făceau românii? Îşi părăseau 

ţara? De loc, deoarece îi regăsim după fiecare iureş aşezaţi 

în locuinţele lor. Fugeau (se autoevacuau) lund cu ei când 

puteau avuţia lor principală, frumoasele lor vite şi se ascun-

deau în munte, şi în codri, apoi, cum se însenina cerul, iarăşi 

se întorceau la căminele lor dărâmate şi pustiite de tătari, 

rămânând să o rupă iarăşi la fugă (să se evacueze) la cea dintâi 

veste a revenirii lor” 

Instinctul de conservare şi de apărare în acelaşi timp a 

fiinţei umane în situaţii de pericol, manifestat şi transmis 

din generaţie în generaţie de către comandanţi de oşti, 

de populaţia însăşi, îşi găseşte oficializare scrisă, pentru 

prima dată, în istoria poporului român, în scrisoarea dom-

nitorului Neagoe Basarab (1512 – 1521) către fiul său 

Theudosie, în care îl sfătuieşte pe el şi pe urmaşi, ca în caz de 

război populaţia civilă (copii, femei, bătrâni ai dregătorilor şi 

ţăranilor) să fie dusă (protejată prin evacuare în zone inaccesi-

bile cotropitorilor), înapoia zonelor unde urmează să aibă loc 

80 de ani

de pRotecţie civilă

în România

pRotecţie 
CIVILĂ

scuRt istoRic
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componentă impoRtantă a sistemului naţional de apăRaRe a ţăRii

luptele cu vrăjmaşii cotropitori. Acest înscris pentru prima dată, 

ce străbate întreg Ev Mediu, istoria modernă şi contemporană a 

poporului român, se numeşte astăzi, protecţia populaţiei civile şi 

valorilor material-spirituale de valoare prin dispersare şi evacu-

are – măsură complexă asigurată din timp de pace şi pusă în 

aplicare în situaţii speciale.

„Este seva istorică, ce a stat la baza organizării şi funcţionării 

apărării civile, proba cea mai autentică oferind-o acţiunile Marelui 

Cartier General al Marelui Stat Major ale Armatei Române în perioa-

da războiului pentru reîntregirea neamului din 1916-1918, când în 

timp record au reuşit să efectueze protecţia unei părţi din populaţia 

civilă şi bunurilor materiale de valoare din Oltenia, Muntenia şi 

Dobrogea prin evacuare, grav ameninţate de cotropitorii germani, 

austro-ungari şi bulgari.” 

14 august 1916. După doi ani de neutralitate, regele 

Ferdinand angajează România în război de partea Antantei 

şi împotriva Puterilor Centrale. Prima conflagraţie mondială 

antrenează în fateful său şi ţara, care, ruptă în două de Carpaţi, 

dar mai cu seamă de istorie, cunoaşte ororile bombardamen-

telor, ale convoaielor de refugiaţi, ale morţii. Doua zile mai 

târziu, Ordonanţa prefectului Capitalei prezintă primele norme 

de conduită pentru populaţie înainte, pe timpul şi după ata-

curile din aer. Era prima încercare de soluţionare a problemei 

protecţiei populaţiei civile, principala victimă a razboaielor şi, 

prin extensie, a dezastrelor de orice natură.

În 1930, Ministerul de Interne elaborează Regulamentul 

Apărării Pasive Contra Atacurilor Aeriene, aprobat prin Înalt 

Decret Regal, trei ani mai târziu, la 28 februarie 1933, prin 

Decretul Regal nr.468 se aprobă “Regulamentul de funcţionare 
a Apărării Pasive contra atacurilor aeriene” având ca scop “să 
limiteze efectele bombardamentelor aeriene asupra populaţiei 
si resurselor teritoriului, fie asigurându-le protecţia directă, fie 
micşorând eficacitatea atacurilor”. Prin prevederile sale detasează 

net apărarea pasivă de apărarea activă. Momentul este consi-

derat drept actul de nastere al Protecţiei Civile, instituţie care, 

iniţial sub denumirea de Apărare Pasivă, pendulează de-a lun-

gul timpului între Ministerul de Interne şi Ministerul Apărării 

Naţionale, extinzându-şi treptat activitatea de la cea pur militară 

(măsuri de siguranţă, prevenire şi salvare, organizate în scopul 

de a completa acţiunea apărării active prin prevenirea la timp 

a populaţiei despre apropierea atacului inamic, camuflarea 

obiectivelor terestre, asigurarea ridicării si îngrijirii răniţilor sau 

victimelor gazate) la completarea cu acţiuni pe timp de pace, în 

cazul calamităţilor si dezastrelor naturale, ale căror urmări sunt 

mult mai grave decât ale oricăror catastrofe cauzate de factorul 

uman.
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Cu puţin timp înainte de începerea celui de-al doilea razboi 

mondial, se înfiinţează Comitetul de Coordonare al Apărării 

Pasive - un fel de stat major în înţelesul actual, care funcţiona 

pe lângă Ministerul Aerului şi Marinei.

În anul 1939, Parlamentul aprobă Legea pentru apărarea 

antiaeriană activă şi pasivă. Se instituie centre de instrucţie 

de apărare pasivă la ministerele Aerului şi Marinei, Lucrărilor 

Publice şi Comunicaţiilor, Educaţiei Naţionale, Sănătăţii şi 

Asistenţei Sociale, Căilor Ferate, precum şi la fiecare judeţ, 

municipiu şi oraş.

Protecţia populaţiei şi a valorilor materiale determină, în 

timpul războiului, necesitatea înfiinţării unor unităţi speciale 

de apărare pasivă. Unităţile de intervenţie aveau ca misiuni: 

prevenirea la timp a populaţiei despre apropierea atacului 

aerian inamic; camuflarea cât mai bine posibil a obiectivelor 

terestre de vederea aeronavelor; limitarea efectelor bombar-

damentelor inamicului; asigurarea ridicării şi îngrijirii răniţilor 

sau victimelor gazate; înlăturarea bombelor neexplodate si 

dezamorsarea acestora; stingerea sau limitarea marilor incendii; 

ridicarea si înlăturarea marilor dărâmături; repararea imobilelor 

avariate de incendii sau bombardamente; ridicarea de tabere 

pentru evacuaţi si sinistraţi sau pentru adăpostirea materi-

alelor. Instruirea şi pregătirea în domeniul protecţiei populaţiei 

prevedea introducerea “orei de aparare pasivă”, săptămânal, în 

programele facultăţilor şi şcolilor de orice fel, instituţiilor şi 

stabilimentelor de stat sau particulare, societăţilor şi asociaţiilor.

La 18 februarie 1943 se organizează Comandamentul 

Apărării Antiaeriene a Teritoriului prin Instrucţiunile nr. 440, în 

care se stabilesc structura organizatorică şi misiunile apărării 

pasive, luând fiinţă Comandamentul Apărării Pasive, cu rolul 

de a pregăti, îndruma, controla şi conduce toate operaţiile de 

apărare pasivă, precum şi de a instrui personalul de încadrare şi 

populaţia pe baza legilor, regulamentelor, deciziilor ministeriale, 

ordonanţelor publice şi tuturor dispoziţiilor şi ordinelor privind 

apărarea antiaeriană pasivă a teritoriului. Tot în 1943, ia fiinţă, 

Corpul Special de Interventie, destinat a interveni în centrele 

bombardate de inamic, pentru înlăturarea bombelor neexplo-

date si dezamorsarea lor, stingerea şi limitarea marilor incendii 

şi înlăturarea marilor dărâmături din întreprinderi, repararea 

imobilelor avariate de incendii şi bombardamente, construcţia 

de baracamente şi ridicarea de tabere pentru sinistraţi, evacuaţi 

şi materiale.

Prin decretul nr. 24 din 17 ianuarie 1952, se înfiinţează 

Apărarea Locală Antiaeriană, prin adoptarea “Regulamentului 

Apărării Locale Antiaeriene”, şi ia fiinţă Comandamentul Apărării 

Locale Antiaeriene în cadrul Ministerului de Interne, care era 

organizat în state majore de apărare locală antiaeriană la nivelul 

regiunilor, ca unităţi administrative, în raioane şi oraşe mari.

În iarna anului 1951 se înfiinţează Centrul de Instrucţie al 

armei, care avea menirea de a pregăti şi perfecţiona cadrele şi 

personalul civil pentru diferite funcţii şi specialităţi în protecţia 

civilă. Şapte ani mai târziu, unităţile si formaţiunile de apărare 

locală antiaeriană trec din subordinea Ministerului de Interne în 

cea a Ministerului Apărării Naţionale.

În 1978 apărarea locală antiaeriană îşi schimbă denumirea 

în apărare civilă, atribuţiile acesteia fiind diversificate. În 

perioada următoare, acesteia i se asigură un nou cadru normativ, 

alte structuri organizatorice şi misiuni adecvate. Orientarea spre 

misiuni specifice la dezastre devine evidenţa şi mai clară, totuşi, 

abia după anul 1990, acestea devin dominante.

În anii `80 activitatea apărării civile a fost orientată spre 

pregătirea întregii populaţii pentru diferite situaţii de risc. S-au 

alcătuit planuri de protecţie şi intervenţie în situaţii complexe şi 

s-au desfăşurat numeroase exerciţii de apărare civilă.

Cutremurul din 4 martie 1977 pune la grea încercare armată 

şi, în cadrul acesteia, apărarea locală antiaeriană. Acţionând 

zi şi noapte, acesta a contribuit la salvarea de vieţi omeneşti, 

înlăturarea avariilor tehnologice şi distrugerilor. Este bine să 

ne amintim că atunci au fost înregistraţi 1.570 morţi, 113.000 

răniţi, 32.900 locuinţe prăbusite sau grav avariate, iar 35.000 

familii au rămas fără adăpost. Valoarea pagubelor provocate de 

seismul din 4 martie 1977 s-a ridicat la peste două miliarde de 

dolari (la preţul din acel an). Un an mai târziu, apărarea locală 

antiaeriană îşi schimbă denumirea în apărare civilă, prin apariţia 

Legii nr.2/1978, atribuţiile acesteia fiind diversificate.
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Revoluţia din decembrie 1989 a 

creat condiţii perfecţionării activităţii 

pe linie de apărare civilă, înscriindu-

se în procesul de democratizare iniţiat 

de acest act istoric. Astfel, România a 

ratificat prin Decretul nr. 224, din 11 mai 

1990, Protocoalele adiţionale I si II la 

Convenţiile de la Geneva, din 12 august 

1949, privind protecţia victimelor conflic-

telor armate.

În Legea apărării naţionale nr.45 

din 01 iulie 1994 apare în mod oficial 

denumirea „protecţia civilă”. În octom-

brie 1996, se aprobă Legea protecţiei 

civile nr. 106, în care sunt stipu-

late atribuţiile acestor structuri. 

Potrivit acestei legi Protecţia 

civilă era o componentă a 

apărării naţionale şi cuprindea 

ansamblul măsurilor adoptate şi 

activităţilor desfăşurate în scopul 

asigurării protecţiei populaţiei, a 

bunurilor materiale, a valorilor 

culturale şi a factorilor de mediu, 

în caz de război sau dezastre. 

Această lege a fost abrogată şi 

înlocuită în anul 2004 de Legea 

nr. 481, noua lege a protecţiei 

civile.

În continuă perfecţionare şi 

modernizare „Protecţia Civilă”, 

termen nou ce se impune a fi 

preluat, conform convenţiilor 

amintite şi a înlocui termenul 

de „Apărare Civilă” - rămâne o 

componentă importantă a siste-

mului naţional de apărare a 

ţării făcând parte din Forţele de 

protecţie, destinate să asigure protecţia 

populaţiei şi a bunurilor materiale, sal-

varea răniţilor şi acordarea primului 

ajutor, limitarea şi lichidarea urmărilor 

atacurilor efectuate de inamic din aer 

şi de pe uscat, precum şi participarea la 

înlăturarea urmărilor unor calamităţi sau 

catastrofe.

Noua lege (Legea nr. 481/2004) 

stabileşte mai clar atribuţiile protecţiei 

civile şi se doreşte a fi un act norma-

tiv care integrează protecţia civilă în 

Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă. Dezastrele pro-

duse în anii 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 

2007 de inundaţiile de mari proporţii 

care au afectat suprafeţe mari ale teri-

toriului naţional, au scos în evidenţă 

importanţa formaţiunilor specializate şi 

dotate pentru intervenţia oportună în 

situaţii de urgenţă.

Anul 2000 marchează începutul unor, 

schimbări profunde. Deoarece înfiinţarea 

formaţunilor profesioniste pentru 

intervenţie era imposibilă, în condiţiile 

impuse de lege, s-a căutat o formulă 

pentru profesionalizarea forţelor de 

intervenţie.

În aceste condiţii, în data de 30 

august 2001, Guvernul României emite 

Ordonanţa nr. 88 privind înfiinţarea orga-

nizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru situaţii de urgenţă, 

care statutează înfiinţarea serviciilor 

publice comunitare profesioniste şi a 

Inspectoratului General Pentru Situaţii 

de Urgenţă, care au ca misiuni princi-

pale apărarea vieţii, bunurilor şi mediului 

împotriva incendiilor şi dezastrelor, pre-

cum şi realizarea măsurilor de protecţie 

civilă.

După 11 septembrie 2001 strategia 

şi concepţia protecţiei populaţiei civile 

s-au schimbat profund, în special datorită 

creşterii ameninţărilor determinate de 

atacurile teroriste. A crescut preocuparea 

responsabililor tuturor componentelor 

Sistemului Naţional de Apărare, inclusiv 

a protecţiei civile, în a căuta mijloace 

şi metode de răspuns adecvate pentru 

fiecare situaţie de urgenţă civilă. Au fost 

luate măsuri de actualizare a documen-

telor operative de planificare şi con-

ducere a intervenţiilor, în conformitate 

cu standardele şi procedurile NATO/PfP, 

au fost elaborate şi actualizate periodic 

planurile de cooperare dintre 

forţele şi mijloacele Sistemului 

Naţional de Apărare. S-a 

iniţiat un sistem de pregătire 

intensificată a structurilor pro-

prii de intervenţie, pe scenarii 

referitoare la situaţiile de risc 

nuclear şi chimic, acţiuni ter-

oriste combinate cu dezastre 

provocate, activităţi la care au 

participat toate structurile cu 

responsabilităţi specifice.

Pentru creşterea gradului 

de pregătire a populaţiei s-a 

diversificat paleta de activităţi: 

au fost derulate acţiuni de 

pregătire a cetăţenilor şi 

comunităţilor, alarmări publice, 

a fost intensificată pregătirea 

elevilor şi studenţilor, au fost 

editate materiale de infor-

mare care au vizat pregătirea 

populaţiei pentru cunoaşterea 

măsurilor de protecţie şi a 

modului de acţiune în cazul producerii 

unor situaţii de urgenţă civilă. Aproape 

toţi specialiştii au trecut prin cursuri de 

specializare în domeniul protecţiei civile, 

organizate de către structurile Alianţei 

Nord Atlantice şi Uniunii Europene.

Pe plan extern, încă din anul 1994 - 

prin structurile de lucru ale Comitetului 

Superior Pentru Planificarea Urgenţelor 

Civile din NATO (SCEPC) - s-a acţionat 

pentru promovarea cu prioritate a 

unor proiecte privind managementul 

situaţiilor de criză, prevenirea dezastrelor, 

ajutorul medical de urgenţă şi schimbul 

continuaRe in pagina 22
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Activitatea lnspectoratului General pentru Situaţii 
de Urgenţă, sub diversele nume pe care le-a purtat 
de-a lungul acestor opt decenii, a salvat în mod 
incontestabil nenumarate vieţi, iar faptul că toţi 
cei din structurile sale au fost mereu la datorie a 
contribuit în mod cert Ia perpetuarea  echilibrului în 
cadrul comunităţii.”

Cu prilejul aniversării a 80 de ani de 

Ia înfiinţarea unei structuri indispensa-

bile pentru siguranţa cetăţenilor, doresc 

să adresez felicitări şi un sincer mesaj 

de încurajare pentru toti cei care fac 

parte din structurile lnspectoratu-

lui General pentru Situaţii de Urgenţă. 

Vreau să vă asigur că Premierul României 

este alături de  dumneavoastră  şi vă 

apreciază  pentru  profesionalismul, cura-

jul şi operativitatea cu care acţionaţi 

în sprijinul şi apărarea cetăţenilor, 

nu numai pe teritoriul ţării, dar şi în 

afară, sub forma asistenţei umanitare.

Dumneavoastră sunteţi cei care asiguraţi  

un bun public fundamental, iar pentru 

asta vă suntem cu toţii recunoscători.  

Sunt convins ca românii gândesc Ia fel 

şi apreciază ceea ce faceţi pentru ei 

şi pentru comunitate. Aceasta deoarece 

personalul specializat pentru situaţii de 

urgenţă şi-a făcut întotdeauna datoria 

cu promptitudine şi, trebuie să o spu-

nem, nu întotdeauna cu cele mai noi 

şi mai performante dotări tehnice. În 

acest context, eforturile dumneavoastră 

sunt cu atât mai mult de apreciat.

Cunosc dificultăţile cu care vă confruntaţi  

ştiu că sunt necesare invesţii în logistica 

lnspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, 

pentru a creşte capacitatea de intervenţie 

mesaJul 
pRimului ministRu al guveRnului 

României cu ocazia
 zilei pRotecţiei civile

pRim-ministRu

victoR ponta

şi a reduce timpii de răspuns în cazul 

urgenţelor civile. Nu vreau să vă spun 

că de mâine se vor rezolva toate proble-

mele, pentru că şi eu şi dumneavoastră 

ştim că nu este adevărat.  De un lucru 

însă pot să vă asigur, în numele meu şi 

al Guvernului: Vom încerca, în următorii 

ani, să asigurăm stabilitatea şi să creştem 

treptat fondurile de care beneficiaţi, ast-

fel încât capacitatea operaţională şi de 

adaptare să se menţină Ia standarde 

ridicate. În condiţiile în care riscurile 

de natură non-militară, care pot avea 

efecte dramatice asupra vieţii şi sănătăţii 

populaţiei s-au multiplicat şi s-au diver-

sificat, este esential ca Protecţia Civilă 

să răspundă, ca şi până acum, cu maximă 

eficienţă noilor provocări. Aveţi întregul 

sprijin  al Guvernului în procesul de mo-

dernizare şi flexibilizare instituţională!

Vă multumesc pentru devotamentul  

dumneavoastră, pentru modul în care 

întelegeţi să vă dedicati întreaga acti-

vitate salvării vieţilor omeneşti, adesea 

punându-vă în primejdie chiar pro-

pria existenţă. Fără altruismul şi cura-

jul dumneavoastră, societatea noastră 

ar fi considerabil mai vulnerabilă în 

faţa numeroaselor ameninţări Ia adre-

sa sănătăţii şi bunăstării cetăţenilor.

Activitatea  lnspectoratului General pent-

ru Situaţii de Urgenţă sub diversele nume 

pe care le-a purtat de-a lungul acestor 

opt decenii, a salvat în mod incontestabil 

nenumărate  vieţi, iar faptul că toţi cei din 

structurile sale au fost mereu Ia datorie 

a contribuit în mod cert Ia perpetu-

area echilibrului în cadrul comunităţii. În 

plus, participarea structurilor noastre Ia 

Mecanismul Comunitar de Protecţie Civilă 

este un exemplu de provocare  externă Ia 

care personalul specializat din România 

este parte activă, atunci când se impune.

Astăzi, 28 februarie, Ia implinirea a 80 de 

ani de Ia semnarea de către Regele Carol 

al II-lea a decretului regal care legifera 

înfiinţarea primelor structuri cu atribuţii 

de protecţie civilă din România, trebuie  

cu toţii să reflectăm Ia ceea ce sunt 

dispuşi aceşti oameni  să  facă  pentru noi 

şi Ia ce au făcut deja pentru generaţiile 

anterioare. Exprimarea respectului pentru 

cei care reprezintă lnspectoratul General 

pentru Situatii de Urgenţă este expresia 

conştientizării faptului că, fără un orga-

nism de protecţie civilă, o societate nu 

poate funcţiona în parametri normali.
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Informarea şi executarea corectă a 
exerciţiilor de protecţie civilă duce la 
reducerea stării de teamă, nesiguranţă 
şi panică a oamenilor, în cazul unei 
situaţii de urgenţă şi creşterea încrederii 
şi a respectului faţă de autorităţi..”

Anul acesta, 2013, se împlinesc 80 de 

ani de când Protecţia civilă din România 

se dedică nemijlocit cetăţenilor, econo-

miei şi teritoriului ţării, în condiţiile cele 

mai dificile, în caz de război sau de 

dezastre. Sunt  80 de ani de Protecţie 

civilă în care s-au depus toate eforturile 

în perfecţionarea măsurilor de ocrotire 

a populaţiei, a bunurilor materiale şi a 

mediului, asigurând condiţiile necesare 

supravieţuirii acestora. 

Este important să ne aducem aminte 

de evenimente care sunt importante, din 

istoria noastră. După cum ştim, Protecţia 

civilă din România a fost organizată sub 

denumirea de “apărare pasivă contra ata-

curilor aeriene”, prin Înaltul Decret Regal 

nr. 468 din 28 februarie 1933, având 

ca scop limitarea efectelor bombarda-

mentelor aeriene asupra populaţiei şi 

resurselor teritoriului.

La 2 septembrie 1950 se înfiinţează 

Comandamentul Apărării Pasive a 

Teritoriului, fiind precizat prin Decret  

ca „organizarea, dotarea, instrucţia, 

pregătirea, conducerea şi controlul 

apărării pasive se exercită de Ministerul 

de Interne”.

În anul 1967 Direcţia Apărării 

Locale Antiaeriene iese din subordinea 

Ministerului de Interne şi intră în subor-

mesaJul 
pReFectului Judeţului dâmBoviţa cu 

ocazia
 zilei pRotecţiei civile

pReFect

ingineR victoR sanda

dinea Ministerului Forţelor Armate, prin 

Decretul nr. 711 din 22 iulie.

În anul 1978 stabileşte că la pregătirea 

pentru apărarea civilă participă formaţii 

şi comisii special destinate, care au la 

dispoziţie mijloace de intervenţie speci-

fice, cu uniformă specifică, iar „Protecţia 

populaţiei şi a bunurilor materiale 

împotriva efectelor armelor de nimicire 

în masă şi a armelor obişnuite se asigură 

printr-un ansamblu de măsuri constând 

din: înştiinţare şi alarmare, adăpostire, 

dispersare şi evacuare, mascare, camu-

flare şi alte măsuri tehnice şi organiza-

torice”.

În anul 1994,  Organizaţia Internaţională 

de Protecţie Civilă (I.C.D.O.) a declarat 

oficial „deceniul internaţional de redu-

cere a efectelor dezastrelor naturale” 

iar in anul 1998, a fost adoptat „Planul 

mondial de acţiune pentru dezvoltarea 

protecţiei civile”.

La 30 august 2001 se stabilesc criteri-

ile de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

a serviciilor publice comunitare pentru 

situaţii de urgenţă, în subordinea con-

siliilor judeţene, ca structuri unificate, 

realizate prin reorganizarea inspectora-

telor de protecţie civilă şi grupurilor de 

pompieri militari.

Din anul 2004, gestionarea situaţiilor 

de urgenţă a revenit Inspectoratului 

General Pentru Situaţii de Urgenţă. 

Apreciem calităţile care v-au călăuzit 

către o meserie deloc uşoară, respec-

tam capacitatea de a vă asuma zilnic 

riscuri pe care mulţi nu le cunosc şi 

vă apreciem profesionalismul dovedit 

în activitatea depusă. Valorile profesio-

nalismului, curajului şi dăruirii de sine 

trebuie să rămână, în continuare, obiec-

tivul dumneavoastră, pentru ca, alături 

de celelalte componente ale sistemului 

naţional de management al situaţiilor de 

urgenţă, să vă duceţi la îndeplinire misi-

unile încredinţate. 

Înaltul Decret Regal nr. 468 este consid-

erat actul de naştere al Protecţiei Civile 

din România, în fiecare an la 28 februarie 

sărbătorindu-se ZIUA PROTECŢIEI CIVILE.

La această zi aniversară vă urez succes 

în activitate şi va urez un sincer:

  „La mulţi ani!”
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Transmit tuturor celor care luptaţi sub 
această armă, tuturor salvatorilor de 
vieţi, un călduros LA MULŢI ANI !”

a împlinirea a 80 de ani de existenţă 
putem afirma că Protecţia Civilă este 
o componentă importantă a apărării 
naţionale, prezentându-se ca o 

structură flexibilă, capabilă să asigure un climat de 
încredere şi siguranţă cetăţenilor, demonstrat de 
profesionalismul cadrelor pe timpul intervenţiilor 
pentru înlăturarea efectelor produse de dezastre 
şi de toate eforturile în aplicarea măsurilor de 
ocrotire a populaţiei şi a bunurilor materiale. 

Conceptul de protecţie civilă a evoluat de la 
„apărare pasivă” la „apărare locală antiaeriană” în 
1952, apoi la „apărare civilă” în 1978 şi la „protecţie 
civilă” în 1994. Astăzi, atribuţiile protecţiei civile 
sunt îndeplinite cu succes de către inspectoratele 
judeţene pentru situaţii de urgenţă.

Paşii importanţi făcuţi în aceşti ani  au trans-
format Protecţia Civilă într-o structură solidă în 
cadrul Sistemului Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, pusă în slujba cetăţenilor, 
iar, de fiecare dată, prezenţa cadrelor militare într-
o situaţie de urgenţă a adus un plus de siguranţă 
şi autoritate în faţa cetăţenilor. 

Cele opt decenii  de existenţă stau mărturie fap-
tului că specialiştii de protecţie civilă au dovedit 
o bună pregătire profesională, iar capacitatea şi 
dăruirea acestora s-au demonstrat în numeroase 
ocazii. 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a fost şi este 
preocupat în continuare, de calitatea sistemului 
de intervenţie în situaţii de urgenţă, dovadă fiind 
şi  proiectul finalizat în toamna anului trecut, 
derulat din fonduri europene, prin care s-a realizat 
dotarea cu tehnică de intervenţie a subunităţilor               
ISU ”Basarab I” Dâmboviţa. 

Totodată, vreau să vă asigur, că vom sprijini şi 
etapa a doua a acestui proiect care presupune 
dotarea cu echipamente a  bazelor operaţionale 
din judeţ şi, implicit, îmbunătăţirea capacităţii de 
răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii 
Sud Muntenia.

Sunt convins că le veţi folosi cu priceperea de 
care aţi dat dovadă şi până acum, mulţumindu-vă 
încă o dată pentru activitatea pe care o desfăşuraţi 
fiecare dintre dumneavoastră şi pentru pasiunea 
pe care o puneţi în exercitarea muncii de zi cu zi.

LA MULŢI ANI !

mesaJul 
pReşedintelui 

consiliului Judeţean dâmBoviţa cu 
ocazia

 zilei pRotecţiei civile

pReşedinte

lect. univ. dR. adRian ţuţuianu 

l
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Prezenţi acolo unde datoria le-a 
cerut-o, specialiştii protecţiei civile 
au demonstrat profesionalism şi 
devotament.”

ărbătorim în acest 
februarie 80 de 
ani de la 
l e g i f e r a r e a 

primelor activităţi de protecţie 
civilă din România, prin 
Înaltul Decret Regal din 28 
februarie 1933, care aproba 
Regulamentul Apărării Pasive.

Aniversarea de astăzi 
reprezintă un prilej de 
retrospectivă a activităţilor 
desfăşurate de specialiştii 
aparării civile de-a lungul  
timpului, în misiunile de sal-
vare a cetăţenilor ameninţaţi  
de pericolele conflagraţiilor  
militare, calamităţi naturale  
şi alte catastrofe.

Prezenţi acolo unde datoria 
le-a cerut-o, împreună cu cele-
lalte componente ale sistemu-
lui naţional de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, 
specialiştii protecţiei civile  au 

demonstrat profesionalism şi 
devotament în misiunile de 
salvare a vieţii şi diminuare a 
pagubelor materiale.

Confirmând standardele  
de ţară membră a Uniunii 
Europene  şi  Alianţei Nord  
Atlantice, România a realizat, 
începând cu anul 2004, un pro-
ces de reformă instituţională, 
reunind protecţia civilă şi pom-
pierii militari într-o structură 
unitară. Noul mecanism de 
gestionare a situaţiilor de 
urgenţă a adus tot mai vari-
ate responsabilităţi protecţiei 
civile, care să facă faţă numer-
oaselor provocări generate de 
situaţiile de urgenţă.

Aceasta a solicitat un 
înalt grad de implicare şi  
viteză  de reacţie, sub sem-
nul solidarităţii umane, şi o 
reală responsabilitate civică. 
Inundaţiile din ultimii ani, 

fenomenele meteo deosebite 
ale iernilor aspre sau cele-
lalte accidente şi  calamităţi 
au dat dovada implicării şi 
experienţei personalului 
în asigurarea măsurilor de 
protecţie civilă.

Ducând mai departe tradiţia 
inaintaşilor, specialiştii în 
domeniu se preocupă perma-
nent de creşterea nivelului lor 
profesional pentru a răspunde 
cu succes misiunilor conferite 
prin lege.

La această frumoasă ani-
versare, adresez întregu-
lui  personal sincere urari de 
impliniri şi satisfacţii în acti-
vitatea profesională, sănătate 
şi bucurii în viaţa personală şi 
de familie!

La Multi Ani!

mesaJul 
inspectoRului geneRal al

inspectoRatului geneRal pentRu 
situaţii de uRgenţă cu ocazia

 zilei pRotecţiei civile

inspectoR geneRal

geneRal de BRigadă ioan Baş

S
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n de an, la 28 februarie, 

aniversăm  Ziua Protecţiei 

Civile din România. 

Acum 80 ani, la 

această dată, în anul 1933, prin Decretul 

Regal nr.468, se aproba “Regulamentul de 

funcţionare a Apărării Pasive contra atacu-

rilor aeriene” având ca scop “să limiteze 

efectele bombardamentelor aeriene asupra 

populaţiei şi resurselor teritoriului, fie asig-

urându-le protecţia directă, fie micşorând 

eficacitatea atacurilor”. Prin prevederile 

sale detaşează net apărarea pasivă de 

apărarea activă. Acest moment este con-

siderat data de naştere a protecţiei civile 

în România.

În prezent, Protecţia Civilă este o 

componentă de bază a sistemului 

securităţii naţionale în scopul prevenirii 

şi reducerii riscurilor de producere a 

dezastrelor, protejării populaţiei, bunuri-

lor şi mediului împotriva efectelor nega-

tive ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor 

armate şi înlăturării operative a urmărilor 

acestora şi asigurării condiţiilor necesare 

supravieţuirii persoanelor afectate.

Astăzi, atribuţiile protecţiei civile 

sunt îndeplinite de către Inspectoratul 

General şi inspectoratele judeţene pentru 

situaţii de urgenţă: identificarea riscuri-

lor existente în diferite zone; informarea 

şi pregătirea preventivă a populaţiei cu 

privire la pericolele la care este expusă 

şi regulile de comportare; organizarea 

intervenţiei în situaţii de urgenţă; alar-

marea populaţiei despre iminenţa peri-

colului; înlăturarea efectelor negative 

ale dezastrelor şi asanarea teritoriului de 

muniţia rămasă neexplodată din timpul 

conflictelor armate, etc.

La aniversarea celor 80 de ani, 

protecţia civilă este o structură  modernă 

şi eficace, la nivelul standardelor euro-

pene, menită să asigure siguranţa şi 

liniştea comunităţii şi cetăţeanului.

Acum, la moment aniversar, gându-

rile tuturor se îndreaptă spre cei care 

acţionează şi se găsesc permanent în slu-

jba cetăţenilor pentru a-i preveni, ocroti, 

salva şi ajuta să invingă stihiile naturii 

sau orice pericole majore.

Ziua Protecţiei Civile ne oferă 

plăcutul prilej de a transmite întregului 

personal care acţionează sub deviza “cu 

viaţa mea apăr viaţa” multă sănătate, 

fericire, noi succese şi realizări în viaţă, 

precum şi în îndeplinirea nobilelor misi-

uni încredinţate.  

La Multi Ani!

SUNTEM
ceea ce Facem

a
august 1916

OrdOnanţa prefectului 
capitalei în care sunt 
înscrise primele nOrme de 
cOnduită pentru pOpulaţie 
înainte, pe timpul şi după 
atacurile din aer 
“Prima încercare de 
soluţionare a pro-
blemei protecţiei 
populaţiei civile, 
principala victimă a 
războaielor moderne şi, 
prin extensie, a dezas-
trelor de orice natură.”

mesaJul 
inspectoRului şeF al

inspectoRatului pentRu situaţii de 
uRgenţă “BasaRaB i“  dâmBoviţa 
cu ocazia zilei pRotecţiei civile

inspectoR şeF

colonel miRel pietReanu



nitatea Subcarpaţilor dintre Ialomiţa şi Dâmboviţa, 

cu localizare sud-estică în ţară şi orientare  

generală de la nord-vest la sud-est/est, face   

parte din Subcarpaţii Ialomiţei, care, la rândul lor, 

aparţin Subcarpaţilor de Curbură, este poziţionată geografic pe 

bazinele  hidrografice  subcarpatice  ale  Dâmboviţei  la  vest şi  

Ialomiţei  la est, con-

stituindu-se ca o suc-

cesiune  de anticlinale, 

cu orientare est-vest 

care corespund cul-

milor  şi  sinclinalelor, 

ce corespund unor  

depresiuni înguste  

orientate   pe   aceeaşi  

direcţie. Cumpenele 

de ape care le  separă  

trec prin vârfurile: 

Giurcului (838 m),  

Stânii (692 m) şi Moga 

Înaltă (584 m).

Cu o desfăşurare    

altimetrică între 200-300 m şi 800-900 m, Subcarpaţii ocupă 

25%  din întinderea bazinelor Dâmboviţei şi  Ialomiţei, remar-

cându-se ca o unitate naturală distinctă. În mare măsură, aceste  

limite sunt clare, constituindu-se în aliniamente de discontinui-

tate evidentă. Limita  nordică,  cu grupa munţilor Bucegi-Leaota, 

este dată de o denivelare tectonică şi de eroziune, accentuată 

de ulucul depresionar Pucheni-Runcu-Moroieni. Limita vestică,    

prin culoarul Văii Dâmboviţei, este reprezentată de contactul  cu 

Subcarpaţii Getici şi Piemontul Getic, având un traseu neregu-

lat cu porţiuni în care trasarea se face aproximativ, din  cauza 

evoluţiei strânse a marginilor acestor unităţi la finele Pliocenului 

şi începutul Cuaternarului. Limita sudică este mai clară decât 

oriunde,  venind în contact direct cu Câmpia înaltă a Târgoviştei,   

câmpie piemontană   

de tranziţie, pe alin-

iamentul Tătărani-

Do i ceş t i -V i fo râ ta . 

Limita estică este  pe  

râul Ialomiţa, care a 

sculptat depresiuni de 

eroziune diferenţială, 

pe aliniamentul 

Moroieni-Răzvad.

 Analiza elementelor   

climei temperat-con-

tinentale de pe teri-

toriul României pune  

în evidenţă, în mod 

concret, diferenţierile 

regionale pe care acestea le înregistrează, atât sub influenţa sis-

temelor barice, care nu se resimt în egală măsură pe întreg acest 

spaţiu, cât şi a etajării altitudinale a reliefului. Ca urmare, în lit-

eratura de specialitate există două tipuri paralele de regionare 

climatică a ţării,în funcţie de cele două categorii de influenţe 

amintite. De aici şi dificultatea unei unanimităţi în această 

problemă. De  obicei se vorbeşte  de  sectoare  climatice,  când 

HAZARDE ŞI RISCURI CLIMATICE
în suBcaRpaţii ialomiţei

u

colonel dR. valeRiu mihail FRăţilă

Hazardele climatice, prin impactul lor asupra mediului şi activităţilor 
economico-sociale,  generează declanşarea dezechilibrelor naturale şi ecologice, 
influenţând negativ evoluţia geosistemelor. Hazardele climatice 
generează, în România, anual, numeroase pierderi de vieţi omeneşti şi pagube ma-
teriale uriaşe, care afectează direct dinamica vieţii economico-sociale. 
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. Furtunile violente, ploile 
torenţiale care produc 
inundaţii catastrofale, 
afectează numeroase 
localităţi, devastează terenuri 
agricole, avariază locuinţe, 
obiective socio-economice, 
şosele şi căi ferate.

regionarea se bazează pe criteriul influenţei sistemelor barice 

şi de etaje climatice (de câmpie, de dealuri, de munte) când se 

porneşte de la criteriul influenţei orografice (Al.Roşu, 1973). 

Subcarpaţii dintre Dâmboviţa şi Ialomiţa se desfăşoară în zona 

climatului temperat continental, iar prin poziţia geografică într-

un climat al dealurilor şi podişurilor de la exteriorul Carpaţilor. 

Particularităţile parametrilor climatici în regiunea subcarpatică 

dintre Dâmboviţa şi Ialomiţa depind de o serie de factori generali, 

precum radiaţia globală şi circulaţia maselor de aer, dar şi  locali, 

cum sunt poziţia geografică în raport cu unităţile vecine, altitudi-

nea, orientarea versanţilor, etc.

Circulaţia generală a atmosferei pune în evidenţă dinamica 

maselor de aer cu rol important în modificarea structurii 

atmosferei joase şi având influenţă directă în procesele cli-

matice. Prin poziţia geografică, Subcarpaţii dintre Dâmboviţa şi 

Ialomiţa, sunt supuşi periodic mişcărilor maselor de aer generate 

de  diferenţierile barice create în urma transformării energiei 

solare în energie termică (advecţie), fenomen care se produce 

diferit   pe suprafaţa uscatului, apei şi masele de aer se pun în 

mişcare  însoţite de caracteristicile fizice ale zonei unde s-au 

format. În timpul deplasării, însuşirile fizice ale maselor de aer 

(temperatura, umezeala) influenţează suprafaţa activă de contact 

din zona traversată determinând schimbarea caracteristicilor 

iniţiale. Calităţile deosebite ale maselor de aer se reflectă în 

stările de vreme, masele de aer vestic care au ponderea cea mai 

mare, sunt  în general răcoroase şi umede, dar, la traversarea 
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Carpaţilor lăsând precipitaţii bogate, în Subcarpaţi ajung mai 

uscate, la acestea se adaugă descendenţa pe versantul exterior 

al Carpaţilor, fapt ce determină efecte foehnale.

Climatul în acest areal prezintă o mare diversitate teritorială, 

inclusiv climatică, dată de poziţia pe faţada sudică a Carpaţilor, 

expoziţia generală şi cea  locală a versanţilor  şi  a  depresiunilor, 

determinările condiţionate de marile culoare de vale alohtone, 

etajarea şi zonalitatea, precum şi influenţa antropică mare în  

această zonă unde densitatea şi diversitatea activităţilor sunt   

intense.  

Culoarele de vale, Dâmboviţa şi Ialomiţa, avantajează circulaţia 

din nord,  care pătrunde şi se intensifică. Aici sunt  frecvente vân-

turile din nord-vest, care  în depresiunile submontane favorizează   

apariţia fenomenului  de foehn, mai ales  în anotimpurile de  

tranziţie, determinând  pe  pan-

tele sud-estice  şi sudice, pe alin-

iamentul localităţilor Pucioasa-

Malu cu Flori, scăderea umezirii 

relative anuale şi creşterii tim-

pului senin, în special primăvara.

În acest context se poate spune 

că  acţiunea centrilor barici 

enumeraţi este diminuată de 

barajul orografic al ramei de 

nord a judeţului, fapt ce imprimă 

teritoriului dâmboviţean un cli-

mat mai blând în jumătatea de 

nord şi mai aspru  în  jumătatea 

sudică a judeţului (C.Păun, 2001).

“Hazardul este un eveniment 

ameninţător şi reprezintă prob-

abilitatea de apariţie, într-o 

anumită perioadă, a unui fenomen 

potenţial dăunător pentru om, pen-

tru bunurile produse de acesta şi 

mediul înconjurător.” (Bălteanu,D., 

Alexe Rădiţa).

Hazardele climatice sunt datorate fenomenelor atmosferice 

de risc. După tipul de declanşare şi suprafaţa afectată, aceste 

fenomene, după Ciulache S. şi Ionac N., pot fi: cu declanşare 

rapidă (cu extindere regională-ciclonii tropicali, cu extindere 

locală-tornade şi trombe, oraje însoţite de vânturi puternice şi 

grindină, trăsnete şi tunete, averse şi furtuni), cu viteză de apariţie 

intermediară (bruma, chiciura, poleiul, ninsoarea şi viscolul şi 

ceaţa), cu risc de apariţie lentă (secete episodice, secete cva-

sipermanente şi permanente), datorate combinării unor factori 

meteorologici şi nemeteorologici (avalanşe şi undele de maree) 

şi cu caracter spectacular vânturi neperiodice-calde (foehn) şi 

reci (de tip bora), furtuni de nisip şi praf, precum şi depuneri de 

zăpadă şi gheaţă.

Caracteristicile generale ale hazardelor climatice (modul de man-

ifestare, durata, intensitatea şi consecinţele lor) sunt determinate 

de intensitatea factorilor lor genetici, între care, rolul principal 

revine particularităţilor sezoniere ale circulaţiei generale a 

atmosferei, în interacţiune cu suprafaţa activă a Terrei. Din punct 

de vedere teritorial, însă, se remarcă o gradaţie a intensităţii 

lor pe zone climatice (ca şi în cazul proceselor de modelare a 

reliefului, care, la rândul lor, poartă pecetea intensităţii factorilor 

climatici din zonele respective) (Bogdan, 1994, 2005).

La Conferinţa de la Rio (3-13 iunie 1992), considerată “conferinţa 

secolului pentru problemele mediu lui”, au participat 181 state, 

inclusiv România, iar ziua de 4 iunie 1992 a fost destinată dez-

baterilor cu privire la variaţiile climatice care produc dezastre/

calamităţi naturale şi respectiv, schimbări globale ale mediului, 

acestea au ca efect modificări ecologice şi de biodiversitate a 

speciilor. Prin Legea nr. 24/1994, România a ratificat Convenţia 

Cadru a Naţiunilor Unite asu-

pra Schimbărilor Climatice 

(UNFCCC), fiind prima ţară din 

care a semnat Protocolul de la 

Kyoto.

Tornadele, rotiri violente, 

înguste, în formă de pâlnie, 

desfăşurate pe uscat la baza 

norilor cumulonimbus, variază 

ca diametru între câteva zeci 

de metri şi doi kilometri, cu 

o medie de 50 m. Majoritatea 

celor din emisfera nordică dau 

naştere la vânturi care bat în 

sens invers acelor de ceasornic 

în jurul unui centru de presiune 

atmosferică foarte scăzută. În 

emisfera sudică mişcarea are 

loc în sens opus. Vitezele max-

ime ale vânturilor variază de la 

120 km/h până la 500 km/h, iar 

înaintarea tornadei poate atinge 

110 km/h.  În 1971 Theodore 

Fujita, un profesor de meteorologie de la Universitatea din 

Chicago, în urma cercetărilor efectuate în timp, a realizat un 

sistem de clasificare bazat pe pagubele provocate structurilor 

construite de om. Sistemul de clasificare Fujita (sau scara F) 

împarte tornadele în slabe (F0 şi F1), puternice (F2 şi F3) sau 

violente (F4 şi F5). Cele mai slabe tornade (F0) pot avaria coşurile 

caselor, pe când cele mai violente (F5) pot smulge casele din 

fundaţii. În Statele Unite 75% dintre tornade sunt F0 sau  F1, 

24% sunt F2 sau F3 şi numai 1% sunt F4 sau F5. În Statele Unite 

se produc anual circa 800 de tornade, Australia se află pe locul 

doi. Tornadele se mai formează şi în China, India, Rusia, Anglia, 

Germania şi Bangladesh. 

Când aerul cald şi umed se ridică şi condensează, eliberând o 

energie latentă care formează un ciclon tropical ce se roteşte 

în jurul unui aşa-numit “ochi”, care poate atinge până la 22 km 
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înălţime şi 1.100 km lăţime

Ciclonii extratropicali şi cei tropicali (uraganele, taifunurile), pre-

cum şi furtunile violente sunt măsurate ca intensitate pe Scara 

Saffir-Simpson şi trebuie să atingă viteze de peste 118 km/h pen-

tru a merita această denumire. Un ciclon de gradul 1 poate afecta 

recoltele, în timp ce, la celălalt capăt al scalei, un ciclon de gradul 

5 se manifestă cu vânturi de peste 280 km/h, care provoacă distru-

geri grave, pe scară largă (clădirile sunt deteriorate şi în aer sunt 

purtate de curenţii puternici diverse obiecte de mari dimensiuni). 

Astfel de situaţii se întâlnesc în Golful Mexic (în Florida între anii 

1900-1960 au avut loc 40 de uragane), în zona Filipinelor, în India, 

Bangladesh, pe coastele Chinei şi Japoniei şi pe coastele vestice 

ale Europei. În 1992, uraganul Andrew a ucis 30 persoane şi a 

lăsat 180.000 de oameni fără adăpost în SUA, iar ciclonul tropi-

cal Bengal Bay din 1970 a ucis aproximativ 300.000 persoane.                                                                                                                            

Uraganele, în marea lor majoritate, iau naştere în interiorul cal-

mului ecuatorial, o zonă îngustă caracterizată de perioade de calm 

intermitente, brize uşoare şi vijelii frecvente, aflată între alizeele 

ce bat de la N-E în emisfera nordică şi dinspre S-E în cea sudică. În 

oceanul Pacific calmele ecuatoriale se extind atât la nord cât şi la 

sud de Ecuator; astfel uraganele se pot produce atât în Pacificul 

de nord cât şi în cel de sud. Cel mai mare taifun al tuturor timpu-

rilor, „Tip”, produs în Pacific în 1979, a provocat vijelii pe o rază de 

peste o mie de kilometri (un uragan mediu acumulează în vân-

turile sale o energie de aproximativ 1,5 mii de miliarde de waţi 

- cam jumătate din întreaga capacitate energetică mondială). Cel 

mai puternic uragan care a lovit emisfera vestică în secolul 20, 

„Gilbert”, a devastat Jamaica şi părţi din Mexic în 1988, aducând 

vânturi cu viteze de peste 350 km/h, iar cel mai distrugător ciclon 

a fost în Bangladesh (1970-500000 morţi). Cele mai recente ura-

gane distrugătoare 

din istoria Statelor 

Unite au fost „Hugo” 

(1989) – care a lăsat 

pagube de  peste 

4,2 miliarde de dol-

ari şi 50 de morţi, 

„Andrew” (1992) – cu 

pagube de 15,5 mili-

arde de dolari, peste 

50 de morţi şi mii de 

oameni rămaşi fără 

adăpost şi „Katrina” 

(2005), clasificat 

drept ciclon de cat-

egoria a 5-a), fiind 

considerat cel mai costisitor dezastru natural din istoria Statelor 

Unite, care s-a format în Golful Mexic şi a lovit coastele estice 

ale SUA.

Pe continentul european, din cercetările ştiinţifice şi observaţiile 

specialiştilor, au reieşit că ultimile furtuni cu urmări tragice 

din perioada 1990-2007 au fost: 3-4 februarie 1990 - Hertha, a 

afectat Franţa şi  Danemarca (7 morţi),  25-27 februarie 1990 - 

Vivian, a afectat   Franţa, Marea Britanie şi Danemarca (15 morţi), 

28 februarie - 1 martie 1990 - Wiebke, a afectat     Danemarca, 

Elveţia şi Cehia (cel puţin 25 morţi), 27 ianuarie 1994 -  Lore, a 

afectat Franţa, Cehia şi Danemarca (cel puţin 6 morţi), 2-3 decem-

brie 1999- Anatol a afectat Germania (cel puţin 3 morţi), 26-27 

decembrie 1999 - Lothar, a afectat Franţa, Germania şi Elveţia (60 

morţi), 28 ianuarie 2002 - Jennifer a afectat  Germania (5 morţi), 

26 februarie 2002 - Anna, a afectat Germania (3 morţi), 26-27 

octombrie 2002 - Jeanette a afectat  Germania (12 morţi), 8-9 

ianuarie 2005- Erwin, a afectat Olanda şi Germania (2 morţi) şi 

17-19 ianuarie 2007 - Kyrill, a afectat Germania, Marea Britanie, 

Benelux, Austria, Polonia, Cehia şi Elvetia.  

Este demn de menţionat că, furtuna Kyrill din 17-19 ianuarie 

2007, ale cărei estimări sunt de referinţă pentru catastrofele 

naturale, estimându-se costul global între 5 si 7 miliarde euro, 

iar dintre ţări, cele mai mari pagube le-a avut Germania, urmată 

de Marea Britanie, Benelux, Austria, Polonia, Cehia şi Elvetia. 

Urmările dezastrului sunt deosebite - 42 morţi (Marea Britanie 

13, Germania 11, Olanda 6, Polonia 6, Franţa 3 şi Cehia 3), ariile 

împădurite au fost calamitate diferit de la o ţară la alta, într-un 

grad ce a depins nu numai de vânt, dar şi de suprafaţa şi densi-

tatea pădurilor.

Secetele se produc frecvent în zonele climatice aride, dar, evi-

dent că acestea se întâlnesc şi în zonele climatice temperate. 

În comparaţie cu altele, aceste hazarde se produc lent (luni, ani, 

decade de ani), pe suprafeţe mari (mii de km) (Gâştescu P.).

Factorii care contribuie la instalarea secetei sunt temperatu-

rile ridicate, gradul scăzut de umiditate şi vânturile puternice, 

dar şi barajele, sistemele de irigaţii pot tulbura fluxul natural 

al râurilor şi lacurilor, 

ceea ce înseamnă că în 

aer se ridică o cantitate 

insuficientă de vapori 

de apă, deci nu se pot 

forma nori de ploaie.

Schimbările climatice 

de la nivel global, aso-

ciate cu amplificarea 

poluării, defrişările sau 

cu schimbările de pei-

saj, au determinat o 

amplificare a procesului 

de uscăciune, ca urmare, 

unele zone cu risc ridi-

cat la secetă tind să fie 

afectate de aridizare şi chiar de deşertificare (dispariţia covorului 

vegetal şi degradarea solului). 

Hazardele climatice prin impactul lor asupra mediului şi 

activităţilor economico-sociale, generează declanşarea deze-

chilibrelor naturale şi ecologice, influenţând negativ evoluţia 

geosistemelor. Cercetările privind modificările globale ale climei, 
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Geo – Sting este o companie care a 
crescut frumos ca într-o familie unită, 
prin seriozitate și profesionalism”

Î: Domnule colonel Roman, pentru că pe 28 feb-
ruarie sărbătorim Ziua Protecţiei Civile, vă rugăm să 
ne spuneţi, pe scurt, ce semnifică și care e importanţa 
acestui domeniu pentru fiecare dintre noi.
R: Foarte pe scurt pot să vă spun că Protecţia Civilă 

este o componentă esenţială a securităţii naţionale 
pentru că, în fapt, reprezintă ”un scut” asigurat de 
profesioniști în faţa pericolelor - și aici mă refer în 
principal la dezastrele naturale (cutremure, inundaţii,  
alunecări de teren, accidente diverse, epidemii) – pen-
tru a proteja populaţia civilă. 
Dacă, pe vremuri, în cazuri de calamităţi oamenii din 

comunităţi se într-ajutorau cu mijloace de cele mai 
multe ori improvizate, acum există o structură foarte 
bine organizată și coordonată, cu oameni competenţi, 
care nu numai că intervin eficient pentru a reduce 
pagubele, dar care acţionează în permanenţă pentru 
a preveni eventualele pierderi de orice natură. Se 
pune, deci, accent pe componenta preventivă pentru 
că în zilele noastre lucrurile (și mă refer aici înde-
osebi la cele nefaste) se întâmplă cu repeziciune, iar 
lipsa de pregătire înseamnă a fi vulnerabil și a asista 
neputincios la ”nașterea” statisticilor sumbre. Acest 
lucru este în secolul XXI de neadmis.  
Î: Aţi activat și activaţi și în calitate de cadru în rezervă 

în domeniul Situaţiilor de Urgenţă. De ceva ani buni, 
manageriaţi activitatea companiei Geo – Sting și o 
faceţi cu aceeași implicare de care aţi dat dovadă în 
toată activitatea dumneavoastră. Ce linie de dezvoltare 
aţi imprimat companiei?

diRectoR eXecutiv

ing. col (R) nicolae Roman

R: Înainte să răspund la întrebarea dumneavoastră 
vreau să vă spun, tot pe scurt, câteva lucruri despre 
Geo – Sting, care consider că merită a fi cunoscute 
de cititori. 
Suntem o companie târgovișteană, cu capital inte-

gral privat, care am ajuns să ne afirmăm pe piaţa 
de profil, în timp, cu muncă multă și perseverenţă. 
Suntem majori acum, avem împliniţi 18 ani de 
existenţă și pot să vă spun că am atins și maturi-
tatea în domeniul gestionării riscurilor. Suntem 
capabili, la ora actuală, să oferim la cele mai înalte 
standarde servicii complete în domeniile Situaţiilor 
de Urgenţă, Apărării Împotriva Incendiilor, Protecţiei 
Civile, Securităţii și Sănătăţii în Muncă. Sunt domenii 
cu care orice agent economic, indiferent de profilul 
de activitate, interacţionează. 
Venim, astfel, în întâmpinarea nevoilor pieţei care, 

indiferent de trend, își menţine ”apetenţa” pentru 
lucrul în legalitate și deplină siguranţă.
Avem un portofoliu de clienţi de care putem fi mân-

dri, atât prin calitatea acestora, dar și prin cantitate. 
Acest lucru nu înseamnă că ne permitem pauze lungi 
și dese, cum se spune – avem un ritm susţinut de 
lucru în care găsim mereu aspecte pe care le putem 
îmbunătăţi care să conducă la extinderea numărului 
de clienţi. 
Sunt mândru că am reușit în timp să mărim familia 

Geo – Sting, prin aducerea în firmă a unor oameni 
cu experienţă și expertiză, dar și a tinerilor, care, la 
rândul lor, trebuie să se perfecţioneze și să aducă un 
suflu de noutate și dinamism. 
Nu pot să trec cu vederea că, din anumite colaborări 

cu companii mari, avem de învăţat. Și din acest 
schimb permanent, reciproc avantajos, cu clienţii 
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noștri s-a conturat și linia noastră de dezvoltare. 
Geo – Sting este o companie care a crescut frumos 

ca într-o familie unită, prin seriozitate și profesional-
ism. Pentru că știu cum se lucrează la Geo - Sting îi 
prevăd o viaţă lungă și prosperă. 
Pentru a vă da un răspuns cât se poate de complet 

vă pot spune că Geo – Sting, deși este companie 
privată, nu face rabat de la misiunea de bază – aceea 
de a preveni și proteja. În acest sens, nu pot să nu 
amintesc aici de buna colaborare pe care o avem 
cu instituţiile de profil ale statului – Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă ”Basarab I” Dâmboviţa sau 
Crucea Roșie Dâmboviţa. 
Î: În încheiere, vă invităm să adresaţi cititorilor o urare 

de Ziua Protecţiei Civile.
R: Doresc tuturor celor care lucrează în domeniu, 

sănătate și mult succes în activitatea de zi cu zi. 
Vreau, în același timp, să îndemn și cetăţenii (com-
ponenta civilă) să adopte la nivelul comunităţilor un 
comportament preventiv și să sprijine real cadrele 
specializate în munca de prevenire. Sunt de multe 
ori cazuri când oamenii asistă ca la un spectacol la 
exerciţiile de simulare de dezastre. Trebuie să fim 
cu toţii conștienţi că, dacă suntem un pic mai bine 
pregătiţi pentru a reacţiona, putem evita pierderi 
care ne pot afecta întreaga viaţă. 

La mulţi ani! Să avem cu toţii un an bun cu câștiguri 
pe toate planurile,  nu cu pierderi! 

Geo – Sting este o companie ce se implică în 
acţiuni menite în principal, să dezvolte populaţiei, 
în special copiilor, un comportament pro - activ în 
situaţiile de urgenţă, să crească gradul de vizibilitate 
a intervenţiilor pompierilor în astfel de situaţii, într-
un mod atractiv și antrenant.   

Parteneriatul cu unităţile de învăţământ se 
dorește a deveni o constantă a componentei de 
relaţionare cu publicul a firmei Geo – Sting.  

De Ziua Naţională a Pompierilor, compania Geo 
– Sting, în parteneriat cu  Şcoala Coresi Târgovişte, 
a organizat concursul “Micii pompieri”, unde, 40 
de copii de la clasele a IV-a şi a V-a, şi-au testat 
abilităţile de îndemânare şi cunoştinţele teoretice în 
ceea ce priveşte prevenirea şi stingerea incendiilor. 

Aceștia au avut de trecut patru probe, una 
teoretică, una literară, de continuare a unei poveşti, 
una practică şi una artistică, având de realizat un 
desen cu o temă legată de activităţile pompierilor.   

Partener şi sponsor în acest concurs, SC Geo 
- Sting SRL le-a oferit tuturor copiilor premii con-
stând în rechizite, iar echipei câştigătoare şi tricouri 
inscripţionate. Concurenţii i-au avut ca susţinători pe 
colegii lor mai mici, care i-au încurajat, mai ales pe 
parcursul probei practice. 

“Ne-am gândit, împreună cu conducerea şcolii, să 
organizăm un concurs având ca obiectiv formarea 
copiilor atât preventiv, pentru a nu genera un incen-
diu, cât şi pentru a şti ce au de făcut în situaţiile în 
care sunt puşi să stingă un început de incendiu, pen-
tru că sunt în rândul copiilor foarte multe victime 
la nivelul ţării, din cauza incendiilor. Am adus cu noi 
un echipaj şi o maşină de pompieri, pentru ca totul 
să fie mai atractiv pentru copii”, a declarat Nicolae 
Roman, directorul executiv al firmei SC Geo - Sting 
SRL Târgovişte.

Tot de Ziua Naţională a Pompierilor, Geo – Sting 
a oferit recompense financiare copiilor de la Școala 
”Pictor Nicolae Grigorescu” din Titu pentru rezultatul 
bun obţinut la concursul naţional ”Prietenii pompier-
ilor”. Aceștia s-au situat pe un meritoriu loc IV pe ţară, 
surclasând echipaje judeţene cu o bogată experienţă 
în competiţii la nivel naţional.
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precum şi gestionarea hazardelor climatice efectuate de dr. 

Octavia Bogdan au ca scop surprinderea modului de manife-

stare în timp şi spaţiu a acestora, exploatarea bazelor de date, 

în spacial a celor satelitare, inventarierea pagubelor şi nu în 

ultimul rând elaborarea programelor pentru refacerea mediului 

şi a zonelor afectate.

Seceta şi deşertificarea sunt hazardele cu perioade de instalare 

îndelungate, care produc pagube mari, fiind însoţite de epidemii 

şi foamete.

În România, proiecţiile scenariilor globale, respectiv perioada 

1991-2099 faţă de 1961-1990, reliefează o creştere a temper-

aturii medii a aerului de aproximativ 2°C în timpul iernii şi de 

3,5-4,3°C vara (3,5°C în nordul ţării şi respectiv 4,3°C în sud). În 

ceea ce priveşte precipitaţiile, schimbările sunt nesemnificative, 

astfel, vara se vor înregistra deficite, iar în timpul iernii, vor fi 

excedente uşoare în nord-vest şi deficite în regiunile sud-vestice 

ale ţării. 

Efectele încălzirii globale evidenţiază o creştere a temperaturii 

medii anuale de 0,3°C, în aproape toată ţara, mai pronunţată 

în zonele sudice şi estice. Din punct de vedere sezonier,     

s-au constatat încălziri semnificative iarna şi vara (cea mai 

pronunţată la Bucureşti-Filaret, cu 1,9°C), iar toamna, răcirea a 

fost semnificativă în regiunile vestice ale ţării.

În anii extrem de secetoşi, fenomenul de secetă poate cuprinde 

aproape întreg teritoriul ţării, aşa cum s-a întâmplat în anii, 2000 

şi 2003. În perioada 1961-2000, statisticile evidenţiază că zonele 

cele mai vulnerabile la fenomenul de secetă extremă sunt 

cele sudice şi sud-estice, îndeosebi sudul Olteniei, Munteniei 

şi al Moldovei (media intervalelor secetoase este de 15-19 

zile), Bărăganul şi Dobrogea (media intervalelor secetoase este 

de peste 20 de zile). Deficite pluviometrice mari, cu prezenţa 

fenomenului de secetă, s-au înregistrat în anii 1894-1907, 1924, 

1928, 1934, 1945-1951, 1953, 1982, 1983-1994 şi recent, în 

ultimii ani, 2000, 2001, 2002 şi 2003.

În România, pe aproximativ 14,7 milioane ha de teren agricol, 

din care 9,4 milioane ha este teren arabil (64% din suprafaţa 

arabilă), solurile sunt afectate, într-un grad mai mare sau mai 

mic, de secete frecvente, pe perioade lungi şi în ani consecutivi 

(peste 7 milioane ha din suprafaţa agricolă, respectiv  48%) sau 

exces de umiditate în anii ploioşi (peste 6 milioane ha).

Evoluţia situaţiei hidrometeorologice şi înregistările efectuate 

la nivel naţional, din toamna anului 2006 şi jumătatea anului 

2007, au scos în evidenţă că, temperatura maximă din data de  

26.06.2007 s-a apropiat la o zecime de grad Celsius de maxima 

absolută înregistrată în luna iunie, acum aproape 70 de ani. 

Datorită secetei prelungite, unele comune din sudul Moldovei, 

Suceava, Vaslui, sudul Constanţei şi al Olteniei, unde sute de 

fântâni au secat, au rămas fără apă. Peste 50 de localităţi rămase 

fără apă în fântâni sunt din Dobrogea, numeroase localităţi din 

şapte judeţe primesc apă numai prin intermediul cisternelor de 

transport apă, iar în alte 24 de judeţe au fost instalate peste 130 

de puncte de prim ajutor pentru victimele caniculei.

Abordarea problemelor referitoare la impactul schimbărilor 

climatice necesită însă, date şi analize ştiinţifice de specialitate, 

managementul riscului incluzând în principal acţiuni privind 

gestionarea şi conservarea resurselor de mediu, precum şi luarea 

unor decizii corecte de perspectivă. Demn de menţionat pen-

tru specifi¬cul hazardurilor/riscurilor climatice de pe teritoriul 

României este producerea unor fenomene mai puţin obişnuite 

pen¬tru zona temperată, cum sunt trombele şi tornadele  

(Bogdan Octavia, 2005).

Studiile şi cercetările efectuate în timp, au dus la concluzia că, 

prima tornadă, despre care se ştie că a avut loc în România s-a 

manifestat în Bucureşti, la 9 iunie 1886, iar despre trombe, se 

cunoaşte că prima s-a produs în anul 1948 pe lacul Măcin. Dacă 

în 2002 şi 2004 au fost observate câte două trombe de aer în 

România, anul 2005 a venit cu un record absolut s-au produs nu 

mai puţin de nouă tornade în două luni. La 7 mai au fost afectate 

zonele Moviliţa, Buftea şi Ciobanu, apoi Brezoaiele (Dâmboviţa), 

Olimp, Cernavodă, Nicolae Bălcescu, Topolog şi Alexandria. 

Efectele fenomenelor de acest tip puteau fi diminuate dacă ar 

fi existat planuri coerente de dezvoltare regională, dacă ar fi 

existat împăduriri pe versanţii cu risc de formare a torenţilor. 

Potrivit doamnei Aurora Stan Sion, specialist în fenomene mete-

orologice extreme la A.N.M., până acum acestea s-au semnalat 

sporadic în România.

Furtuni de tip tornadă au fost în Delta Dunării, la Jurilovca 

(2001), în apropierea muntelui Băişoara, iar în 12 august 2002, o 

furtună de mari proporţii, de genul unei tornade, a lovit comuna 

Făcăieni (meteorologii au declarat că în România nu se pot 

produce astfel de evenimente meteorologice). Furtuna de la 

Făcăieni a provocat moartea a trei persoane şi a rănit grav alte 

cinci, au fost afectaţe 1.500 de persoane,  60 ha pădure, 440 de 

case au fost avariate, iar 33 au fost distruse în totalitate. Au fost 

doborâţi peste 40 de stâlpi de pe linia ferată şi o reţea electrică 

de 110 KW, paguba fiind evaluată la 10 miliarde de lei, şcoala şi 

grădiniţa din Făcăieni au rămas fără acoperişuri, iar structura de 

rezistenţă a bisericii a fost, de asemenea, afectată.

Dacă în perioada 2002-2004 au fost înregistrate doar patru 

vijelii cu caracter de tornadă, în anul 2005 au fost înregistrate 

nouă tornade în numai şapte luni, pentru ca în anul 2007, în 

lunile mai şi iunie s-au manifestat 6 fenomene asemănătoare 

tornadelor (Deva, Coşliţa-Tulcea, Vrancea, Nicolae Bălcescu-

Călăraşi, Tunari-Ilfov, Vultureşti-Olt).

Orajele sunt condiţionate de crearea stărilor de instabilitate 

în atmosferă, aerul cald şi umed este forţat să se ridice rapid 

la înălţimi care să depăşească nivelul de condensare, al bazei 
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norilor. În România, de-a lungul timpului s-au produs oraje, dar 

niciodată nu s-au manifestat cu intensitatea şi de amploarea 

celor din iunie 2007, când s-au înregistrat 4 victime şi au fost 

afectate localităţi, obiective socio-economice, clădiri, reţele 

electrice, reţele de alimentare cu apă pentru populaţie, păduri 

din 13 judeţe (Arad, Bistriţa Năsăud, Braşov, Brăila, Caraş Severin, 

Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea, 

Vâlcea). 

Furtuna din data de 26 iunie 2007 a  afectat municipiul Bucureşti 

şi localităţi din mai multe judeţe ale ţării (Argeş, Dâmboviţa, Gorj, 

Giurgiu, Ilfov, Prahova, Mehedinţi), înregistrându-se 2 victime, 

zeci de răniţi, clădiri avariate, copaci doborâţi, reţele electrice, de 

telecomunicaţii, transport apă şi canalizare afectate, autoturisme 

avariate/distruse, perturbarea traficului aerian, rutier şi pe calea 

ferată.

În Dâmboviţa, în vara anului 2005 s-a înregistrat o furtună 

puternică care a traversat judeţul de la NE la SV pe direcţia 

localităţilor  Iedera-Brezoaiele, care a afectat zeci de case, anexe 

gospodăreşti şi obiective socio-culturale (şcoli, biserici, cămine 

culturale) prin distrugerea totală sau parţială a acoperişurilor, 

avarierea a zeci de posturi de transformare, stâlpi de susţinere 

şi sute de metri de reţele electrice, smulgerea din pământ sau 

ruperea a zeci de copaci şi pomi fructiferi, avarieri de autotur-

isme, iar în luna martie 2006 o furtună puternică, cu vânturi 

a căror viteză a atins valori de 80 km/oră-122 km/oră, având  

aceeaşi direcţie de deplasare, a afectat localităţile Iedera, Moreni, 

Târgovişte, Gura Şuţii, a produs aceleaşi  tipuri de distrugeri şi 

avarii, dar pagubele evaluate au fost mai mari. Condiţiile meteo-

sinoptice care au generat furtunile, au fost manifestări meteoro-

logice deosebite, când un front atmosferic rece a pătruns pe teri-

toriul judetului, generând averse de ploaie, grindina, descărcări 

electrice şi rafale de vânt, fiind împărţit între masele de aer reci 

şi umede care au succedat acestui front şi masa de aer cald din 

faţa frontului, care acoperea arealele afectate.

În 26 iunie 2007, furtuni puternice au afectat localităţi din 

judeţul Dâmboviţa, D. N. 72, Târgovişte-Găeşti a fost blocat mai 

bine de o oră, în Târgovişte zeci de copaci au fost doborâţi, au 

fost avariate sute de autoturisme, reţelele electrice, de telefonie, 

de alimentare cu apă potabilă a populaţiei.

Seceta  este  condiţionată  de  suprafaţa   activă,  de  cantitatea 

de precipitaţii acumulată  în  sol, temperatura aerului,  evaporar-

ea,  activitatea antropică, etc. Perioadele caracteristice producerii 

fenomenului sunt în lunile iunie-august, prelungindu-se în 

ultimii ani şi în luna septembrie. În arealul cuprins între Ialomiţa 

şi Dâmboviţa, au fost înregistrate secete în anii 1946, 1947, 

1982-1996, 2000, care au avut efecte negative asupra culturilor 

agricole, creşterea animalelor, au determinat scăderea resurselor 

de apă din râuri şi pânza freatică, dificultăţi în funcţionarea 

microhidrocentralelor. Lipsa precipitaţiilor, coroborată cu insta-

larea sistemului termic accentuat canicular o perioadă lungă 

de timp, au determinat ca anul 2000 să aibă cea mai secetoasă 

vară din ultima sută de ani, indicele de temperatură-umezeală 

înregistrat pe întrega perioadă, fiind peste 65%. 

Grindina este un fenomen climatic de risc, care se produce când 

sunt condiţii optime de formare, fiind constituit din granule 

transparente sau fragmente de gheaţă cu dimensiuni cuprinse 

între 5-50 mm şi cu greutăţi între câteva grame şi peste 300 de 

grame. Fenomenul este  însoţit de  averse de  ploaie, oraje şi 

vijelie, manifestându-se punctiform. Parametrul masei de aer cu 

rol major în formarea fenomenului de grindină, este înălţimea 

izotermei  de  00C  şi de  -100C,  dezvoltarea   convecţiei   deter-

minând formarea norilor Cumulonimbus şi producând căderea 

grindinei, lucru posibil doar dacă norul dezvoltă în partea sa 

superioară o structură mixtă, înregistrându-se temperaturi  

negative de -100C, -150C, determinând formarea cristalelor  

de  gheaţă, care se măresc datorită mişcărilor ascendente şi 

descendente din nori şi în momentul când devin grele, curentul 

ascendent nu le mai susţine, acestea cad la sol. Numărul anual  

al zilelor cu grindină este de 0,7 cazuri, iar lunar, în intervalul  

mai-august fenomenul  se  înregistrează  în  zona  subcarpatică, 

cu frecvenţă mai mare în lunile iunie-iulie, de 0,2 cazuri, media 

anuală fiind de 41,5 (Târgovişte) şi 45,4 (Voineşti). 

Ninsoarea  şi  viscolul  sunt  rezultatul  scăderii  temperaturi-

lor sub valoarea de  -30C şi intensificări ale vântului, zilele cu 

viscol sunt între 3-10 cazuri, iar stratul de zăpadă are o durată 

între 50-75 de zile. Precipitaţiile solide sub formă de ninsoare 

se înregistreză în perioada rece a anului, când în atmosferă şi la 

suprafaţa solului s-a instalat un regim termic negativ. Numărul  

mediu  anual  al  zilelor  cu  ninsoare  variază între 35 de cazuri 

pentru altitudini cuprinse între 300 şi 600 m şi 27 de cazuri 

pentru celelalte altitudini. Numărul de zile cu ninsoare se   

înregistrează  în  lunile  ianuarie şi  februarie, cu o medie de 7 
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zile,  iar  sub altitudinea de  500 m, primele  zile cu ninsoare sunt 

în luna  noiembrie, iar ultimile zile în luna aprilie.

Numărul mediu anual de zile cu îngheţ creşte concomitent 

cu altitudinea, de la 17,9 (Târgovişte), la 22 (Voineşti). Primul 

fenomen de îngheţ apare în prima decadă a lunii octombrie 

(Fieni) şi în ultima perioadă a lunii septembrie (Târgovişte), iar 

ultimile zile de îngheţ se pot manifesta în prima decadă a lunii 

mai (Târgovişte) şi în a doua decadă a aceleiaţi luni (Fieni). 

Bruma  reprezintă un fenomen climatic de risc, datorat 

pătrunderii unei mase de aer rece de origine polară, cu dez-

voltare mare pe verticală, care produce o răcire accentuată a 

vremii într-un interval scurt de timp, 8-12 ore, înregistrând o 

scădere de aproximativ 150C. Se manifestă calendaristic cu cca. 

10-15 zile diferenţă faţă de îngheţ şi se prezintă discontinuu în 

timp şi  neuniform repartizat în arealul analizat. Se formează 

în timpul nopţilor senine, calme şi reci de primăvară, toamnă şi 

iarnă, la temperaturi de -2, -30C, când are loc sublimarea vapo-

rilor de apă din atmosferă în urma răcirilor radiative nocturne şi 

se depune pe obiectele de pe sol, sub formă de cristale fine de 

gheaţă albicioasă, în grosime de până la 3-5 cm. Numărul mediu 

de zile cu brumă este de 58 cazuri şi se înregistrează în lunile 

în care umezeala relativă este mare. Data medie a primei brume, 

de toamnă, se înregistrează între 1-11 octombrie şi data medie 

a ultimei brume, de primăvară, se înregistrează între 21aprilie şi 

1 mai, în timp ce intervalul zilelor fără brumă este cuprins între 

140-160 de zile. 

Ceaţa, prezentă ca un sistem coloidal, format din picături fine 

de apă aflate în suspensie în stratul de aer din apropierea 

suprafeţei terestre, are ca efect reducerea vizibilităţii aerului sub 

1 km. Limitele termice  de  formare a  ceţii  se încadrează în jurul 

valorilor de +10C şi -20C. În evoluţia diurnă, ceaţa este frecventă 

noaptea şi dimineaţa, când temperatura aerului înregistrează  

temperaturi scăzute, având apariţia la ora 04.30, la răsăritul 

Soarelui şi la orele 17.30, la apusul Soarelui. 

Ceaţa prezintă o frecvenţă mare în ultima lună din toamnă şi 

iarna, când predomină un timp anticiclonic, bilanţul termic este 

negativ, atmosfera este calmă şi există o concentrare mare a 

nucleelor de condensare, prin prezenţa particulelor de fum şi 

de cărbune rezultate din activităţile economice de la Fieni şi 

Doiceşti. 

România se confrunta tot mai des cu inundaţii, tornade şi chiar 

cu fenomenul de deşertificare, modificările climatice survenite 

din cauza poluării excesive au dus la incertitudini referitoare 

la magnitudinea şi frecvenţa hazardelor. Oficiali din Ministerul 

Mediului şi Dezvoltării Durabile consideră că, lipsa unei legislaţii 

ferme, în prima parte a perioadei de tranziţie, a determinat o 

înrăutăţire a condiţiilor de mediu din cauza distrugerii perdele-

lor forestiere şi a sistemelor de irigaţii din câmpie, a poluării 

excesive ce a dus la accentuarea impactului hazardelor naturale.

Managementul hazardelor este o componentă a managementu-

lui situaţiilor de urgenţă care prezintă în ultimii ani un interes 

sporit, datorat intensificării activităţilor economico-sociale, 

având ca scop realizarea securităţii şi siguranţei cetăţenilor, 

precum şi a valorilor materiale. 

Managementul hazardului implică patru faze (stagii), adesea 

suprapuse: faza de planificare predezastru, faza de pregătire, 
faza de reacţie, faza de revenire şi reconstrucţie (Gâştescu Petre).                     

Managementul hazardelor se realizează pentru realizarea 

gestionării oportune şi eficiente pe timpul desfăşurării tuturor 

fazelor unui dezastru, în scopul coordonării acţiunilor şi defini-

rea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor instituţiilor 

implicate prin abordarea modernă a conducerii, prin depăşirea 

empirismului şi recurgerea la ştiinţă, ca urmare a creşterii 

complexităţii şi dinamismului vieţii economico-sociale.

Managementul riscurilor şi hazardelor implică cunoaşterea  şi 

analiza activităţilor ce se desfăşoară în astfel de situaţii, în 

conformitate cu procedurile prestabilite, activităţi de la nivel 

naţional, regional, la nivel local în vederea realizării şi aplicării 

măsurilor de previziune, prevenire, protecţie şi intervenţie, pre-

cum şi estimarea efectelor şi pagubelor. 

În concluzie, măsurile care se impun pentru prevenirea şi 

diminuarea efectelor schimbărilor climatice includ programe 

de reâmpădurire, reducerea poluării, refacerea şi modernizarea 

lucrărilor antierozionale, precum şi extinderea celor de amena-

jare şi ameliorare a solurilor nisipoase, etc., educarea populaţiei 

şi creşterea conştientizării privind protecţia mediului, toate aces-

tea sunt cerinţe majore în elaborarea strategiilor de adaptare la 

schimbările climatice.
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An de an, sute de mii de persoane, la nivel mondial, mor 
sau rămân cu infirmităţi din cauza exploziei muniţiilor 
rămase neexplodate după terminarea războaielor.

Milioane de mine antipersonal sunt încă în funcţiune 
constituind un risc major pentru populaţia civilă şi mai 
ales pentru copii.

România a fost angrenată în numeroase conflicte 
militare, din care trebuie menţionate mai ales cele două 
războaie mondiale. Dacă după primul răboi mondial  au 
rămas pe teren câteva zeci sau sute de muniţii neexplo-
date, în urma celui de-al doilea război mondial au rămas 
pe teren neexplodate zeci şi zeci de mii de muniţii.

Încă din anul 1943 au fost constituite în cadrul Co-
mandamentului Apărării Pasive echipe de demontare a 
bombelor neexplodate. Momentul marchează apariţia în 
România a specialităţii de pirotehnician.

Pentru a statuta definitiv importanţa acestei activităţi, 
legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă din România 
stabileşte că una din atribuţiile protecţiei civile este 
“asanarea tritoriului de muniţia rămasă neexplodată”.

Cel mai bine însă, despre volumul de muncă şi riscurile 
pe care le înfruntă pirotehnicienii vorbesc faptele.  Astfel, 
pe parcursul anului 2012 au fost executate 23 misiuni de 
asanare pirotehnică în 13 localităţi din judeţ, fiind ridi-
cate un număr de 25 muniţii/elemente de muniţie neex-
plodate din timpul conflictelor armate, dintre care 12 
proiectile explozive cal. 
20-152 mm, 2 bombe de 
aruncător explozive cal. 
40-82 mm, 10 grenade 
defensive (F-1) 1 corp de 
grenadă PG-7, precum şi 
12 saci sigilaţi cu mate-
riale pirotehnice confis-
cate de către Inspectora-
tul de Poliţie Dâmboviţa.

ASANAREA
TERITORIULUI DE 
MUNIŢIA RĂMASĂ 
NEEXPLODATĂ

Echipa pirotehnică a participat la 6 misiuni de distru-
gere a cartuşelor pentru armamentul de infanterie casate 
de instituţia noastră,  în număr de 1775 cartuşe cal.7,62 
mm, scurt, glonţ miez oţel şi 2693 cartuşe cal.7,62 scurt 
de manevră.

În general, muniţiile sau elementele de muniţii au fost 
descoperite la suprafaţa pământului (pe terenuri agri-
cole, în păduri şi desişuri), îngropate în pamânt cu oca-
zia săpăturilor şi arăturilor agricole, excavaţiilor pentru 
fundaţiile contrucţiilor, defrişărilor, lucrărilor de irigaţii, 
în zidăriile construcţiilor vechi neobservate în timpul 
războiului, sub apă, în lacuri, râuri, sau bălţi, în materialele 
feroase sau neferoase colectate de cetăţeni în vederea 
valorificării prin firme specializate, ele reprezentând un 
pericol deosebit pentru oameni, în condiţiile contactului 
cu acestea.

Localităţile care au solicitat un număr mare de 
intervenţii a specialiştilor pirotehnicieni au fost: Târgovişte, 
Moreni, Titu, Fieni, Văcăreşti, Comişani, Dobra, I.L.Caragiale, 
Ioneşti, Mătăsaru.

Profesionalismul pirotehnicienilor a făcut ca toate 
intervenţiile de asanare şi distrugeri să se încheie cu    
succes.



22  •  Salvatorii Dâmboviţeni  •  Protecţia Civilă

rapid de informaţii.

Ca o recunoaştere a progreselor înregistrate, României i-a 

fost încredinţată organizarea unor reuniuni şi seminarii sub 

înaltul patronaj NATO, cu o largă participare internaţională, 

între care Atelierul de Lucru al Grupului de Experţi în Sisteme 

de Alarmare şi Detecţie al NATO (GOEWS), exerciţii de protecţie 

civilă asistate pe calculator, cu simulări de accidente nucleare şi 

sesiuni de comunicări ştiinţifice pe probleme de dezastre.

Capacitatea de adaptare a sistemului protecţiei civile a fost 

demonstrată şi pe timpul participării la activităţi internaţionale 

de pregătire în comun, constituirea unor forţe multinaţionale, de 

sprijin şi asistenţă umanitară în caz de dezastre, în diferite zone 

ale globului. Structuri de comandă şi de intervenţie au participat 

la misiuni în Albania, Bosnia-Herţegovina, Somalia, Angola şi 

Turcia (la acţiuni de căutare-salvare, ca urmare a cutremurelor 

devastatoare din august şi noiembrie 1999), alăturându-se altor 

forţe din state cu experienţă şi tradiţie în domeniu,  demon-

strând o excelentă pregătire de specialitate. 

Progresele înregistrate de România şi profesionalismul 

specialiştilor protecţiei civile, în ţara noastră s-au desfăşurat 

acţiuni sub patronajul Alianţei Nord Atlantice, între care 

Reuniunea şi Seminarul anual al Comitetului de Protecţie 

Civilă /NATO în 2002 şi exerciţiile internaţionale Dacia-2003, 

Convex-2005 sau Tomis-2005,  care s-au bucurat de o largă 

participare internaţională. Activităţile practice organizate au 

urmărit evaluarea capabilităţilor de protecţie civilă la nivel 

naţional, regional şi internaţional, concomitent cu îmbunătăţirea 

planurilor de interoperabilitate, care să conducă în final la o mai 

bună protecţie a populaţiei civile. Structurile s-au perfecţionat 

continuu, în funcţie de schimbările intervenite în dezvoltarea 

economico-socială a ţării, dar şi de doctrina internaţională, 

precum şi de experienţa dobândită în decursul anilor. Deşi o 

instituţie relativ tânără, protecţia civilă şi-a îndeplinit cu cinste  

misiunile de bază, adaptându-şi din mers structura şi planurile 

de cooperare cu celelalte forţe cu atribuţii în domeniu. 

În anul 2004 prin O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, în România 

se naşte un sistem modern, integrat de gestionare a situaţiilor 

de urgenţă punându-se asfel bazele constituirii forţelor de 

intervenţie în caz de urgenţă prin unirea structurilor militare de 

protecţie civilă cu structurile de pompieri militari.

Anul 2005 a marcat închegarea unei structuri unice de 

management şi intervenţie în situaţii de urgenţă, prin unificarea 

structurilor de protecţie civilă şi a pompierilor militari, pentru a 

asigura instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru modern 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, a unor mecanisme 

manageriale perfecţionate, menite să asigure, în mod unitar si 

profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului 

înconjurător, a valorilor materiale şi culturale importante, pe 

timpul producerii unor situaţii de urgenţă, care să permită resta-

bilirea rapidă a stării de normalitate.

Anul 2006 a marcat cristalizarea şi perfecţionarea intervenţiei 

integrate a tuturor structurilor cu atribuţii şi funcţii de sprijin în 

gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Strategia naţională de protecţie civilă este documentul 

de bază al sistemului constituit în România, conform legii, 

care cuprinde obiectivele şi opţiunile fundamentale privind 

îndeplinirea, prin mijloace şi pe căi de acţiune specifice forţelor 

de protecţie, a politicii de securitate naţională a statului român 

în domeniul prevenirii şi protecţiei populaţiei, bunurilor mate-

riale, valorilor de patrimoniu şi factorilor de mediu în caz de 

dezastre şi/sau război precum şi pregătire şi ducerea acţiunilor 

de intervenţie pentru înlăturarea efectelor acestora.

Ea stabileşte locul şi rolul Protecţiei Civile din România 

în cadrul eforturilor de realizare a obiectivelor prevăzute în 

Strategia de securitate naţională şi strategia de ordine publică 

precum şi a obiectivelor Uniunii Europene privind cooperarea 

în domeniu.

Dreptul umanitar propriu-zis (sau dreptul de la Geneva) care 

urmăreşte să salvgardeze militarii scoşi din luptă (răniţi, bolnavi, 

naufragiaţi, prizonieri), precum şi persoanele care nu participă la 

ostilităţi - populaţia civilă şi persoanele civile, în special copii şi 

femei; a bunurilor - cu caracter civil, indispensabile supravieţuirii 

populaţiei, culturale etc. - precum şi a unor locuri (zone), bunurile 

cu caracter civil.

Cel mai orientat spre umanism este dreptul de la Geneva dar, 

nimic din el nu poate să se îndeplinească dacă nu este respectat 

dreptul de la Haga. Prin expresia „Convenţiile” se înţeleg cele 4 

Convenţii de la Geneva pentru protecţia victimelor războiului.

Aceste Convenţii au fost ratificate în 1954 de România, şi 

rezervele de atunci au fost ratificate în 1990.

Protocoalele adiţionale 1 şi 2 au fost adoptate în anul 1977 

şi ratificate în anul 1992. Protocolul adiţional l extinde aplicarea 

celor 4 Convenţii şi în alte situaţii iar Protocolul adiţional nr. 2, 

extinde şi aplicarea la conflictele neinternaţionale, şi drepturile 

persoanelor capturate (o persoană capturată nu este prizonier).

Prin expresia „Regulile dreptul internaţional aplicabile în 

conflictele armate” se înţeleg regulile enunţate în acordurile 

internaţionale la care participă Părţile în conflict, ca şi principiile 

şi regulile de drept internaţional general recunoscute care sunt 

aplicabile conflictelor armate.

Prin expresia „Putere protectoare” se înţelege un stat neutru 

sau un alt stat care nu este parte la conflict, şi care, fiind desem-

nat de o Parte la conflict şi acceptat şi de Partea adversă, este 

dispus să exercite funcţiile încredinţate Puterii protectoare, în 

baza Convenţiei şi a prezentului Protocol.

Conceptul de „protecţie civilă” a fost definit cu valenţe 

juridice, în art. 61 din Protocolul I de la Geneva din 1977. Datorită 

concepţiilor şi structurilor foarte diferite, ale acestei instituţii, 

ea nu a putut fi definită decât prin funcţiunile sale. Astfel, 

prin expresia „protecţia civilă”, se înţelege îndeplinirea tuturor 

sarcinilor umanitare sau a mai multora dintre ele, destinate să 

protejeze populaţia civilă împotriva pericolului ostilităţilor sau 

ale catastrofelor şi s-o ajute să depăşească efectele lor imediate, 

uRmaRe din pagina 6
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asigurând condiţiile necesare supravieţuirii acesteia.

Pentru situaţia de conflict armat, protecţia civilă este 

reglementată în mod detaliat în art. 61 la 67 din Protocolul I 

de la Geneva din 1977, iar pentru cazurile de catastrofe natu-

rale sau tehnologice, problema intră în competenţa mai multor 

organizaţii internaţionale, precum: Organizaţia Internaţională 

a Protecţiei Civile (O.I.P.C.), Biroul Coordonatorului Naţiunilor 

Unite pentru ajutorare în caz de catastrofe (UNDRO) şi Liga 

Societăţilor de Cruce Roşie.

În prezent, se tinde să se concentreze într-un singur organ-

ism lupta contra tuturor calamităţilor, atât celor naturale, cât şi 

a celor cauzate de război Biroul Naţiunilor Unite de Coordonare 

a Afacerilor Umanitare (OCHA).

Expresia „protecţia civilă” acoperă o mare varietate de 

concepţii în ce priveşte natura, obiectivele, activităţile şi struc-

turile avute în vedere. 

Prin expresia „organisme de protecţie civilă”, se înţeleg 

aşezăminte şi alte unităţi înfiinţate sau autorizate de către 

autorităţile competente ale Părţii în conflict pentru a îndeplini 

oricare din sarcinile menţionate mai sus şi care sunt în exclusi-

vitate afectate şi utilizate pentru aceste sarcini.

Prin termenul de „personal” al organismelor de protecţie 

civilă se înţeleg persoanele pe care o Parte la conflict le afectează 

în exclusivitate pentru îndeplinirea sarcinilor umanitare prezen-

tate, inclusiv personalul afectat în exclusivitate administraţiei 

acestor organisme de către autoritatea competentă a acestei 

Părţi.

Prin termenul de „material” al organismelor de protecţie se 

înţelege echipamentul, aprovizionarea şi mijloacele de trans-

port pe care aceste organisme le utilizează pentru a îndeplini 

sarcinile umanitare.

Strategia protecţiei civile constituie documentul fundamen-

tal care orientează sistemul naţional al protecţiei civile din 

România pentru îndeplinirea misiunilor stabilite prin lege.

Misiunea principală a protecţiei civile din România este de a 

asigura cetăţenilor săi, bunurilor materiale individuale şi colec-

tive ale acestora, valorilor de patrimoniu şi factorilor de mediu 

siguranţă şi protecţie împotriva efectelor dezastrelor naturale 

şi/sau acţiunilor militare pe timp de pace, criză şi război, prin 

respectarea strictă a drepturilor omului, într-un stat naţional, 

suveran, independent, unitar şi indivizibil, angajat activ în pro-

cesul de integrare europeană şi euro-atlantică, în condiţiile unui 

regim politic bazat pe democraţie constituţională, sub strict 

control democratic civil asupra sistemului protecţiei civile. 

INTERESELE NAŢIONALE ŞI OBIECTIVUL FUNDAMENTAL 
Din punct de vedere al protecţiei civile, asigurarea intere-

selor naţionale se realizează prin aplicarea normelor juridice, 

măsurilor şi acţiunilor specifice menite să prevină, să asigure 

protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu 

şi a factorilor de mediu, să contracareze efectele acţiunilor mili-

tare, pe cele ale dezastrelor naturale şi tehnologice, să iniţieze 

şi să desfăşoare urgent măsuri pentru înlăturarea efectelor 

acestora.

Sub aspectul complexului măsurilor urgente pe care 

protecţia civilă trebuie să le desfăşoare în acest context, cea de-a 

patra Convenţie de la Geneva din 12.08.1949 şi Protocoalele 

adiţionale I şi II din 1977, adoptate de România prin Decretul nr. 

224 din 11.05.1990, stabilesc că prin expresia “protecţie civilă” 

se înţelege îndeplinirea tuturor sarcinilor umanitare destinate 

să protejeze populaţia civilă împotriva pericolelor, ostilităţilor 

sau dezastrelor, asigurând condiţiile necesare supravieţuirii. 

Aceste sarcini sunt: serviciul de alertă, evacuarea, organizarea 

de adăposturi, aplicarea măsurilor de camuflaj, salvarea, primul 

ajutor şi asistenţa religioasă, decontaminarea, adăpostirea, 

aprovizionarea de urgenţă, ordinea în zona sinistraţilor, serviciile 

funerare de urgenţă, prevenirea şi stingerea incendiilor şi altele.

Îndeplinirea acestor sarcini are la bază principii şi norme 

adoptate şi recunoscute pe plan mondial, astfel: SOLIDARITATEA, 

SERVICIUL PUBLIC, COORDONAREA, EMBLEMA UNIFICATOARE.

Forţele şi mijloacele de protecţie civilă din România sunt 

chemate să menţină libertatea de acţiune a României în relaţiile 

cu alte state, să asigure participarea activă a statului român la 

gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de dezastre şi să 

sprijine autorităţile centrale şi locale, în gestionarea acestora.

În vederea promovării şi apărării intereselor Romaniei şi 

pentru realizarea obiectivelor de securitate naţională, prin uti-

lizarea adecvată a forţelor şi mijloacelor specifice, trebuie să se 

prevină producerea unor dezastre naturale şi/sau tehnologice 

independent sau în cooperare cu partenerii (vecinii) şi cu aliaţii.

Totodata, se impune intensificarea eforturilor consacrate 

interoperabilităţii depline cu standardele NATO pentru a ben-

eficia în egală măsură de avantajele participării la apărarea 

colectivă. Pentru a fi credibile, structurile de protecăie civilă 

din România trebuie să dispună de structuri modulare, mobile, 

eficiente şi moderne.

Prin continuarea actualelor parteneriate strategice, multi-

laterale şi bilaterale, precum şi prin dezvoltarea altora, se vor 

creea condiţii favorabile intăririi securităţii populaţiei civile ăn 

faţa dezastrelor şi/sau acţiunilor militare în regiune şi se va 

facilita modernizarea structurilor actionale ale protecţiei civile.

În acest fel, protecţia civilă din Romania va contribui la 

stabilitatea regională, ca o participantă activă la siguranţa şi 

securitatea civilă europeană.
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1. Un pătrat de culoare portocalie 
având latura de 25 cm.
2. Un triunghi echilateral de culoare 
albastră având latura de 20 cm.
3. Distanţa faţă de bază B = 5cm.

MARCAREA ŞI 
INSCRIPŢIONAREA
adăpostuRiloR de 
pRotecţie civilă

În conformitate cu prevederile art.2 alin.  
(2) din H.G.R nr. 630 din 29.06.2005 pen-
tru stabilirea semnului naţional distinctiv 
prin care se identifică şi se marchează 
mijloacele tehnice, adăposturile, alte 
bunuri de protecţie civilă, uniforma şi 
cartea de identitate specifice person-
alui specializat cu atribuţii în domeniul 
protecţiei civile şi a Legii nr. 481/2004 
privind protecţia civilă (r. 2008), mar-
carea şi inscrpţionarea adăposturilor 
de protecţie civilă destinate populaţiei 
civile se realizeaza cu semnul naţional 
distinctiv al protecţiei civile, atât pe uşile 
de acces în adăposturi cât şi pe peretele 
de la intrarea în imobil către adăpost, 
conform modelului de mai sus respec-
tând dimensiunile indicate.

INFORMAREA 
PREVENTIVĂ

O componentă importantă a activităţii preventive 
în rândul populaţiei judeţului este accea de infor-
mare şi educare a cetăţenilor, pentru cunoaşterea 

de către aceştia a regulilor şi măsurilor de 
prevenire a incendiilor la locuinţe şi gospodării, 

precum şi a modului de comportare înainte, 
pe timpul şi după producerea unei situaţii de 

urgenţă.

În acest scop personalul Inspecţiei de Preve-
nire se deplasează în teren pentru a desfăşura 

activităţi educativ-informative. O parte din 
activităţi se desfăşoară în cadrul campaniilor 

naţionale “F.O.C.– Flăcările Omoară Copii şi R.I.S.C. 
– Renunţă! Improvizaţiile Sunt Catastrofale!”

În cadrul comunităţilor sunt vizate casele per-
soanelor de vârsta a treia, care locuiesc singure şi 
au probleme de sănătate, familiilor cu mulţi copii 

sau ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. 

Pe parcursul activităţilor, inspectorii de prevenire 
de la ISU Dâmboviţa sunt însoţiţi de membrii 

Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă. 

În timp ce voluntarii SVSU verifică dacă sunt 
respectate normele de prevenire a incendiilor la 

utilizarea sistemelor locale de încălzire (sobe) 
şi instalaţiilor electrice, inspectorii de prevenire 
ai ISU Dâmboviţa le explică gazdelor cum să-şi 

protejeze viaţa şi bunurile.



http://geo-sting.ro
http://geo-sting.ro

ompania târgovișteană Geo – Sting se 
prezintă publicului într-o înfăţișare nouă, 
adaptată specificului activităţii și din-
amicii sale de dezvoltare. 

Noul site www.geo-sting.ro este o gazdă bună, 
prietenoasă pentru toţi cei care doresc să ne viziteze. 
SC Geo – Sting SRL își aniversează, astfel, ”majora-
tul” în gestionarea riscurilor cu profesionalism și 
competenţă. În 18 ani am crescut frumos, devenind 
o companie dâmboviţeană de prestigiu, una din-
tre puţinele care mai pot afirma că au în prezent 
încadraţi peste 400 de angajaţi. 

 Interfaţa www.geo-sting.ro este un ghid eficient 
pentru o incursiune în categoriile principale iden-
tificate cu domeniile în care compania activează: 
Situaţii de Urgenţă, Apărare Împotriva Incendiilor, 
Protecţie Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă. 

Ne vom cunoaște astfel mai bine și veţi afla că 

Geo – Sting vă pune la dispoziţie toată gama de 
servicii aferente acestor domenii: Serviciu Privat de 
Situaţii de Urgenţă (SPSU), Echipamente de cali-
tate, Consultanţă, Asistenţă tehnică și audit sau 
Mentenanţă. Le veţi descoperi în detaliu în spatele 
butoanelor de pe meniul principal. 

Intraţi pe www.geo-sting.ro și veţi descoperi, într-
un design atractiv, ”asortat” profilului nostru de acti-
vitate, o sursă bine structurată de informaţii. 
Nu în ultimul rând, prin acţionarea butonul 
Evenimente, veţi fi permanent conectaţi la acţiunile 
iniţiate de Geo – Sting sau în care compania este 
implicată. 

Vă așteptăm în casa noastră virtuală, www.geo-
sting.ro,  unde veţi fi trataţi cu un meniu profesionist 
de servicii. Printr-o simplă accesare, veţi descoperi 
un partener solid pentru siguranţa vieţii, bunurilor și 
afacerii dumneavoastră!

c
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siguRanţă şi pRoFesionalism

GEO-STING
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Terorismul nu a apărut recent, este parte 

a existenţei omenirii. El este foarte vechi - 

a precedat strategia terorii  exercitată de 

legiunile romane asupra populaţiilor din 

zonele ocupate, supravieţuind acesteia - 

şi, de-a lungul timpurilor, s-a manifestat 

sub toate formele posibile, de la teroris-

mul peşterii la ciberterorism, în funcţie 

Groază, frică şi spaimă 
provocate premeditat, prin 
ameninţare şi intimidare

înFRicoşaRe

pRin acte de violenţă

TERORISMUL
eXpResie a stăRii de haos

plutonieR adJutant şeF geoRgică vlăşceanu

intRoduceRe

de treapta de civilizaţie pe care a ajuns 

omenirea, deci de mijloacele la dispoziţie 

şi aproape peste tot în lume. Mijloacele 

au fost mereu altele, esenţa a rămas însă 

aceeaşi: înfricoşare, distrugere, ucidere. 

Din păcate şi terorismul, ca şi războiul, 

face parte, într-un fel, din arsenalul prin 

care lu¬mea se neagă pe sine, se urăşte 

şi se autodistruge, crezând că se purifică.

Terorismul nu este doar răul care se abate 

asupra planetei, ci este chiar răul din 

lume, adică răul nostru, partea fanatică 

dintre noi şi, adesea, din noi, fanatismul 

obsesiv al puterii, al răzbunării, al egocen-

trismului, al pedepsirii cu orice preţ. 

Modul de acţiune asimetric al 

organizaţiilor teroriste, nerespectar-

ea niciunui fel de reguli sau norme de 

drept al conflictelor armate, ale dreptului 

internaţional sau cel puţin al unor norme 

de etică şi morală dictate de asumar-

ea unor valori general-umane acceptate 

de lumea civilizată micşorează gradul 

de predictibilitate al acţiunilor acesto-

ra şi în consecinţă determină creşterea 

periculozităţii acţiunilor teroriste şi le 

măreşte eficienţa în mod corespunzător.

Organismele militare ale statelor nu sunt 

pregătite în mod adecvat pentru a com-

bate şi contracara ameninţarea acţiunilor 

teroriste, care s-a amplificat rapid până 

la un nivel nemaiatins până în prezent, 

determinat de creşterea resurselor de 

care dispun acestea combinate cu accesul 

la tehnologii moderne şi o organizare şi 

conducere eficiente şi flexibile, o doctrină 

şi o ideologie agresive.

Terorismul chimic nu mai este de dome-

niul filmelor science-fiction. Potrivit unor 

analisti, riscul utilizării acestor arme este 

în creştere, având în vedere sporirea 

violenţei interetnice şi religioase şi a 



Salvatorii Dâmboviţeni  •  Protecţia Civilă  •  27

încălcării drepturilor omului. Tratatele 

internaţionale care se referă la aceste 

tipuri de armament nu prevăd măsuri 

suficiente de control. De aceea se impune 

o implicare nu numai a statelor dar şi a 

organizatiilor nonguvernamentale.

Terorismul, înseamnă, în esenţa sa, şi în 

sensul cel mai larg ce se poate da acestui 

termen, înfricoşarea unei populaţii prin 

acte de violenţă. Cuvântul vine din latinul 

terror, terroris, având conotaţie militară 

şi înseamnând groază, frică, spaimă 

provocată premeditat, prin ameninţare 

şi intimidare. Prin terorism, ca metodă de 

acţiune, se înţelege practicarea terorii. El 

desemnează acte de natură să provoace 

un sentiment de teamă intensă, preves-

titoare a unui rău inevitabil, acte intimi-

dante sub toate aspectele.

Noţiunea de “terorism” a fost folosită 

pentru prima dată la cea de-a doua 

Conferinţă de unificare a dreptului 

penal de la Bruxelles, din 1930, şi era 

definită astfel: “Folosirea intenţionată 

a unor mijloace capabile să producă un 

pericol comun reprezintă acte de teror-

ism ce constau în crime împotriva vieţii, 

libertăţii şi integrităţii fizice a unor per-

soane sau care sunt îndreptate contra 

proprietăţii private sau de stat”.

Potrivit actualei Strategii de Securitate 

a României, terorismul, în general, şi ter-

orismul internaţional structurat în reţele 

transfrontaliere, în special, reprezintă cea 

mai gravă ameninţare la adresa vieţii 

şi libertăţii oamenilor, a democraţiei şi 

altor valori fundamentale pe care se 

întemeiază comunitatea democratică a 

statelor euroatlantice.

Conform Legii 535 din 25 noiembrie 

2004 privind prevenirea şi combaterea 

terorismului - terorismul reprezintă ans-

amblul de acţiuni şi/sau ameninţări care 

prezintă pericol public şi afectează secu-

ritatea naţională, având următoarele car-

acteristici: 

8 sunt săvârşite premeditat de 

entităţi teroriste, motivate de concepţii 

şi atitudini extremiste, ostile faţă de alte 

entităţi, împotriva cărora acţionează prin 

modalităţi violente şi/sau distructive;

8 au ca scop realizarea unor obiec-

tive specifice, de natură politică;

8 vizează factori umani şi/sau 

factori materiali din cadrul autorităţilor 

şi instituţiilor publice, populaţiei civile 

sau al oricărui alt segment aparţinând 

acestora;

8 produc stări cu un puternic 

impact psihologic asupra populaţiei, 

menit să atragă atenţia asupra scopurilor 

urmărite.

„Terorismul este un alt tip de război – nou 
ca intensitate dar vechi ca origine – un 
război al gherilelor, al rebelilor, al asasini-
lor, un război dus prin ambuscade, nu prin 
luptă, prin infiltraţie, nu prin agresiune, în 
care victoria se obţine prin erodarea inam-

icului şi nu prin angajarea lui”. 

În principal, acestea ar putea fi grupate 

astfel:

8 Realizarea unor scopuri politice, 

cum ar fi: soluţionarea problemelor leg-

ate de supravieţuirea şi afirmarea unor 

etnii sau naţionalităţi, determinarea unor 

schimbări radicale în viaţa politică a unui 

stat, încetinirea sau stoparea unor pro-

cese politice, încordarea relaţiilor între 

state;

8 Atragerea atenţiei opiniei pub-

lice interne şi internaţionale asupra 

“ţelului nobil” urmărit, asupra necesităţii 

soluţionării într-un mod a problemelor 

conflictuale dintr-o regiune, asupra 

unei ideologii, asupra “nedreptăţilor 

şi persecuţiilor” la care este supus un 

grup social. De fapt, opinia publică este 

principală forţă căreia i se adresează ter-

orismul din punct de vedere propagan-

distic şi psihologic. Sensibilizând chiar 

şi un segment redus al populaţiei, teror-

ismul provoacă o polarizare a societăţii;

8 Subminarea autorităţii regimurilor 

politice din unle ţări prin crearea unei 

stări de încordare interrnă, de nesiguranţă 

şi incertitudine, de haos economic şi 

social. Toate acestea duc la discredi-

tarea conducerii politice şi economice, 

generează şi alimentează neîncrederea 

populaţiei în competenţa organismelor 

menţionate;

8 Obligarea autorităţilor să satisfacă 

unele cereri vizînd: eliberarea unor mem-

bri ai grupărilor sau organizaţiilor teror-

iste deţinuţi în închisori din diferite state, 

obţinerea unor mijloce financiare, mate-

riale ori de transport drept răscumpărare, 

obţinerea unor baze de retragere şi 

ascundere, de cazare, pregătire etc. Unul 

dintre scenariile cele mai temute în 

ţările vestice este obţinerea de arme 

neconvenţionale (chimice, biologice, 

nucleare) de către un grup nestatal, stat 

instabil sau care are interesul să câştige 

din vânzarea lor cu orice preţ. Ei pot 

să-şi îmbrace gigantica lor operaţiune 

de extorcare în religie, anti-globalizare, 

anti-Vest sau orice altă idee de circulaţie, 

pentru a dezorienta opinia publică.

8 Intimidarea şi influenţarea poziţiei 

unor personalităţi, organisme sau 

guverne, în soluţionarea unor probleme 

social-politice, economice, diplomatice 

etc;

8 Promovarea unor interese de grup: 

naţionale, religioase, etnice, ideologice, 

naţionaliste, separatise, revigorarea unor 

organizaţii extremiste, fasciste sau cu 

tentă fanatică;

8 Răzbunarea faţă de unele 

personalităţi, organisme sau guverne, 

pentru prejudiciile aduse organizaţiei 

sau grupării prin unele măsuri luate;

8 Realizarea unor scopuri militare: 

dezorganizarea conducerii la nivel stra-

tegic sau operativ, diminuarea sau dis-

trugerea parţială a potenţialului militar 

al adversarului, dezorganizarea sistemu-

lui logistic, paralizarea sistemelor de 

comunicaţii şi telecomunicaţii; activităţi 

de propagandă şi dezinformare, supri-

marea sau răpirea uno personalităţi poli-

tice şi militare, organizarea de revolte şi 

răscoale, a luptei de gherilă, organizarea 

evadării şi evacuării prozonierilor etc;

8 Fanatismul religios. Contrar 

percepţiei generale, fanatismul religios 

este numai rareori motivul actelor teror-

iste. Această confuzie este întreţinută atât 

de tendinţa factorilor politici şi mass-

media de a pune etichete de extremism 

organizaţiilor teroriste, cât şi a grupurilor 

etimologie şi deFiniţie

scopuRi geneRale
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teroriste care îşi asumă în mod fals motivaţii religioase pentru 

dezvoltarea propriei baze de susţinere.

Într-un posibil conflict, beligeranţii vor urmări obţinerea unei 

victorii rapide asupra adversarului, prin distrugerea potenţialului 

militar, înlocuirea guvernelor ostile cu alte guverne, docile, obi-

ective ce ar putea fi realizate prin întrebuinţarea pe scară largă 

a elementelor terorist-diversioniste, concomitent cu angajarea 

masivă a forţelor armate operaţionale.

Teoria haosului nu justifică terorismul, nu-l argumentează şi 

nici nu-l explică. Cauzele şi explicaţiile terorismului se află, în 

principiu, în dinamica antinomică a lumii, în anomia socială, 

în patologia sfidărilor economice, culturale, sociale şi morale, 

în degradarea raporturilor sociale, naţionale şi internaţionale. 

Teoria haosului consemnează doar o astfel de realitate, neliniară, 

care trebuie înţeleasă şi evaluată în coordonatele de insta-

bilitate şi intervalele de evoluţii aleatorii  care caracterizează o 

astfel de stare.

Analiza terorismului şi din perspectiva unei astfel de teorii oferă 

posibilitatea evaluării spaţiului de nedeterminare al acestui 

fenomen care se prezintă ca o maladie rebelă la tratament, ca 

un cancer, ca un război-mozaic.

Terorismul - chiar şi în starea de haos în care se află planeta 

- nu este o expresie a confruntării între civilizaţii, aşa cum se 

sugerează adesea. Starea de haos este haos şi în sistemul şi aşa 

destul de eterogen al acţiunilor de tip terorist. În această lipsă 

de ordine care caracterizează haosul, există totuşi o anumită 

corespondenţă între „mişcarea browniană” a politicilor, economi-

ilor, strategiilor, culturilor, etniilor, intereselor şi acţiunile de sub-

minare a statelor, naţiunilor, superputerii americane şi diferitelor 

entităţi care încearcă cât de cât să pună o anumită ordine în 

sistemele relaţiilor internaţionale. Aceste acţiuni, precum şi cele 

care se înscriu pe alte coordonate ale vieţii planetare (cele din 

lumea interlopă, din zona traficului de droguri şi de carne vie, 

a asasinatelor psihopate şi reacţiilor la orice fel de ordine etc.) 

alcătuiesc ceea ce numim terorism contemporan. Organizaţiile 

teroriste par a nu avea nici o logică. Şi totuşi, există o logică în 

toate. Aceste corespondenţe sunt însă relative, uneori chiar alea-

torii, dar cu un tonus cauzal destul de pronunţat, dovadă că şi în 

ha¬os există o anumită ordine, o anumită cauzalitate.

anomia sistemeloR sociale

„Revolta şi teroarea plătesc un preţ. 
Ordinea şi legea au un cost.”

Carl Sandburg

Privind societatea din perspectivă sistemică, ea este compusă 

dintr-o mulţime de elemente care acţionează între ele atât de 

intens, încât stările lor sunt interdepen¬dente şi orice modifi-

care a unuia duce la modificări determinate în toate celelalte, 

afectând ordinea socială ce o caracterizează. Conceptul de 

ordine socială include ansamblul normelor, regulilor, obligaţiilor, 

interdicţiilor şi practicilor sociale dintre indivizi, grupuri şi 

instituţii sociale. Adică dreptul.

Pentru funcţionarea şi stabilitatea unei societăţi, ordinea socială 

reprezintă o condiţie necesară, dar nu şi suficientă, motiv 

pentru care în orice societate ea este dublată şi de o ordine 

normativă (juridică, de drept, publică, constituţională etc.), care 

este o ordine constrângătoare adresată persoanelor raţionale în 

scopul acceptării şi respectării normelor fundamentale dintr-o 

societate.

În orice societate, ordinea socială nu este veşnică, imuabilă şi 

neschimbătoare, ci într-o permanentă schimbare şi transformare 

datorată acţiunii actorilor sociali implicaţi în ea.

În ceea ce priveşte natura şi funcţiile ordinii sociale, acestea 

sunt structurate în două paradigme cu rol explicativ şi în analiza 

terorismului: paradigma consensului şi paradigma conflictului.

Analizând terorismul ca manifestare a anomiei sociale, constatăm 

că el poate fi luat în considerare din următoarele puncte de 

vedere:

8 al relaţiei actorului social cu grupul din care face parte;

8 al raportului dintre normele instituţionale şi mijloacele 

efective utilizate de actor în raport cu preferinţele şi valorile 

sale induse prin procesul de socializare;

8 al atitudinilor manifestate de actor în raport cu scopu-

rile culturale, normele in¬stituţionale şi mijloacele efective de 

acţiune.

Analiza terorismului trebuie să ia în considerare şi aspectul 

violenţei (violenţa anomică, în special), ca relaţie socială şi 

acţiune coercitivă exercitată asupra unor persoane în vederea 

obţinerii unui răspuns conform anumitor interese. Acest tip de 

relaţie socială se construieşte pe baza a trei elemente:

1. autorul violenţei:
8 un individ, un grup de indivizi (a cărui organizare poate fi 

atât formală, cât şi informală), o organizaţie, o instituţie;

8 există anumite interese şi scopuri a căror realizare este 

urmărită prin diverse mijloace.

2. victima, cel care suportă violenţa:
8 un individ, un grup de indivizi (a cărui organizare poate fi 

atât formală, cât şi informală), o organizaţie, o instituţie, o ţară, 

un sistem;

8 există o serie de interese, de scopuri diferite de cele ale 

celui care exer¬cită violenţa sau, cel puţin, sunt percepute ca 

atare.

3. acţiunea coercitivă, violenţa în sine:
8 scopul constă în: aproprierea unor resurse sau dobândirea 

controlului asupra acestora; dobândirea de putere, prestigiu, 

afecţiune; impunerea simbolurilor şi valorilor ce aparţin unor 

raporturi de forţe; obţinerea acceptării şi conformării la aceste 

simboluri şi valori;

8 poate fi întreprinsă prin mijloace directe sau indirecte.

Anomia, în viziune psihologică, reprezintă principala maladie 

deteRminăRi şi nedeteRminăRi

haosul teRoRismului
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a omului modern. Ea produce indivizi anomici caracterizaţi de 

câteva trăsături, dintre care unele sunt specifice tipului terorist:

1. incertitudine şi anxietate cauzate de conflictul intrapsihic 

profund, existent între credinţe şi convingeri contradictorii;

2. orientare către mişcări extremiste;

3. pierdere a simţului coeziunii cu întreaga societate, ca 

urmare a manifestărilor de anarhie socială şi de individualism 

extrem;

4. dezorientare, disperare şi insecuritate, ca elemente ale unei 

conştiinţe tragice ce resimte profund alterarea personalităţii. 

Ca efect, apare delirul de persecuţie, sentimentul excluderii din 

grup şi ura faţă de semeni, sublimate în orientări active către 

mişcări şi doctrine reacţionare sau caracterizate şi de reacţii 

violente, extreme;

5. stare de inadaptare în raport cu normativitatea şi mecani-

smele conformităţii, stare care generează indivizi revoluţionari şi 

cu comportament terorist;

6. atitudine a individului care, alături de autoritarism, 

reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori determinanţi ai 

prejudecăţilor rasiale;

7. trăsături de personalitate aflate în relaţii de dependenţă 

cu diferite opinii, credinţe, convingeri, conduite sau factori 

emoţionali ce duc la manifestarea comportamentului de natură 

teroristă.

1. Terorismul este un război de un tip special, care vizează dis-

trugerea de vieţi şi de sisteme de valori. Niciodată un război 

obişnuit nu-şi propune să distrugă un sistem de valori. Războiul 

urmăreşte doar învingerea unei armate, dacă se poate chiar 

fără bătălii sângeroase, pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri 

materiale, supunerea unei ţări, realizarea unui scop politic. Doar 

terorismul vizează distrugerea de dragul distrugerii.

2. Terorismul este un fenomen mult mai complex chiar decât 

războiul, care trebuie studiat şi aprofundat nu doar pentru a-i 

limita efectele şi a-i pedepsi pe cei vinovaţi, ci îndeosebi pentru 

a-i înţelege şi a-i eradica mecanismele şi cauzele.

3. Terorismul loveşte prin surprindere, de regulă, în punctele vul-

nerabile, astfel încât să ucidă, să distrugă şi să înspăimânte, să 

creeze efecte spectaculoase şi o atmosferă de infern şi mizerie 

umană, dusă până la abject şi insuportabil.

4. Terorismul devine din ce în ce mai mult un instrument al 

politicii, şi anume instrumentul ei cel mai rapid, cel mai ascuns, 

cel mai veninos, cel mai greu de oprit, dar şi de controlat şi de 

stăpânit.

5. Terorismul nu este un fenomen unitar, deşi acţiunile lui, 

extrem de diversificate, au aceeaşi filozofie a distrugerii, a tero-

rii. El dispune de structuri şi forţe numeroase, infiltrate în toate 

palierele şi ramificaţiile societăţii omeneşti - unele dintre aceste 

structuri fiind active, altele, în conservare - şi este în măsură să 

acţioneze rapid, oricând şi oriunde. Terorismul foloseşte o strat-

egie a acţiunilor de tip rapid care, însumate, dau imaginea unui 

război-mozaic.

6. Arma lui principală este omul - omul inteligent, omul fanatic, 

omul misionar - care, în numele unor convingeri ce nu pot fi 

zdruncinate uşor, este în stare de orice sacrificiu şi, mai ales, este 

în stare să inventeze mijloace de acţiune inteligente şi deosebit 

de eficace, întrucât el pune în ceea ce face toată religia şi toată 

fiinţa lui. Asemenea oameni nu pot fi uşor opriţi.

7. Este de aşteptat ca terorismul, în pofida măsurilor care se 

iau pentru eradicarea lui şi pentru distrugerea structurilor şi 

reţelelor sale, să prolifereze, mai ales în zona neconvenţională, 

atipică şi asimetrică.

8. Societatea rămâne foarte vulnerabilă la atentatele teroris-

mului nuclear, radiologic, chimic şi a bioterorismului care, în 

următoarea etapă, se vor multiplica şi se vor diversifica, efectele 

fiind deosebit de grave.

9. Probabil, în următorii ani, efortul principal al terorismului 

internaţional se va dirija pe folosirea unor specialişti pen-

tru adaptarea agenţilor chimici şi biologici şi a mijloacelor de 

transport la ţintă la tipul de acţiuni vizate de strategiile teror-

iste. Ar putea fi vizate marile aglomerări urbane, mijloacele de 

transport şi, posibil, unităţile militare, şcolile, instituţii de stat şi 

chiar unele din instituţiile internaţionale, precum şi ţările aliate 

Statelor Unite ale Americii.

10. Este posibil să prolifereze „terorismul nesângeros”, terorismul 

cibernetic, cel psihologic şi cel mediatic. Acest tip de terorism 

nu mai este arma săracului, ci, dimpotrivă, arma omului foarte 

bine instruit, dar cu ambiţii nesatisfăcute, nemulţumit de modul 

cum evoluează lumea sau de rolul pe care-l joacă el în viitorul 

„sistem de comandă şi control” al planetei. De aceea, este posibil 

ca, în procesul mondializării economiei, informaţiei şi culturii, 

acţiuni de tip terorist să vină nu numai din partea lumii interlope 

şi a crimei organizate, ci şi din partea unor grupuri de interese.

11. În viitor, probabil se va accentua procesul de mondializare şi, 

deci, de organizare a terorismului infracţional, tocmai datorită 

faptului că el se află în avangarda infracţionalităţii, iar aceasta 

urmează o cale a structurării la nivel planetar. Se poate estima 

că terorismul infracţional va deveni din ce în ce mai mult un ter-

orism organizat, puternic globalizat, cu reţele de conducere şi de 

acţiune în toată lumea, ceea ce va schimba radical configuraţia 

spaţiului strategic internaţional, ameninţările de acest gen deve-

nind foarte periculoase şi creând necesitatea unei riposte la nivel 

concluzii şi pRopuneRi
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strategic. Probabil, terorismul infracţional 

îşi va subordona terorismul identitar şi îl 

va folosi în sensul generării, în zonele de 

interes, de probleme şi de conflicte care 

să abată (concentreze) într-o altă direcţie 

eforturile comunităţii internaţionale, 

creându-se astfel o mai mare libertate de 

acţiune pentru infracţionalitate şi crima 

organizată, ca şi pentru terorismul identi-

tar. Este însă posibilă şi reciproca: teroris-

mul identitar să şi-l subordoneze, cel puţin 

în anumite zone şi în anumite etape, pe cel 

infracţional - inclusiv sponsorul lui princi-

pal, crima organizată, - în scopul dobândirii 

puterii politice, separării etnice etc.

12. De aceea, în sistemul măsurilor 

împotriva terorismului, trebuie să se afle 

şi crearea şi menţinerea unei situaţii strategice dominate de un 

sistem coerent şi permanent de supraveghere civilă şi militară a 

zonelor, grupărilor, statelor, organizaţiilor şi chiar a persoanelor 

care se bănuiesc a face parte din reţele teroriste.

13. Cucerirea supremaţiei informaţionale oferă posibilitatea 

iniţierii şi desfăşurării unor acţiuni preventive (filtre, razii, 

descinderi în cuiburi teroriste), dar şi acţiuni care să determine 

o atitudine atentă, vigilentă din partea populaţiei şi instituţiilor;

14. Sesizarea etapelor şi momentelor în care se pregătesc 

acţiunile teroriste oferă posibilitatea unei intervenţii rapide, 

atât pentru lovirea preventivă, deopotrivă, masivă, punctiformă 

şi oportună a bazelor de antrenament ale teroriştilor, a depozi-

telor, locurilor de întâlnire şi altor elemente de infrastructură, 

cât şi luarea altor măsuri pentru lichidarea efectelor, cum ar 

fi atacarea fără întrerupere, prin Internet, prin media şi prin 

mijloace ale războiului psihologic, a site-urilor, organizaţiilor, 

reţelelor, centrelor şi altor elemente ale terorismului, adiacente 

sau complementare acestuia.

15. Se impune, totodată, realizarea unui sistem de pregătire 

antiteroristă a populaţiei, economiei şi instituţiilor.

16. Analizarea tuturor ameninţărilor şi riscurilor de natură 

teroristă sau care pot facilita terorismul de orice fel şi elabo-

rarea, în consecinţă, a măsurilor (politice, economice, financiare, 

informaţionale, sociale, culturale şi militare) creează condiţiile 

ne¬cesare pentru evaluarea, prognozarea, prevenirea, limitarea, 

anihilarea şi, în final, eliminarea fenomenului terorist sau a 

laturilor celor mai violente ale acestuia.

17. Constituirea unor structuri integrate sau complementare de 

acţiune rapidă şi de reacţie rapidă la terorismul de orice fel este 

foarte importantă, în cadrul unui Sistem Naţional de Reacţie 

(Acţiune) Rapidă în Situaţii-limită. Acest sistem ar putea avea 

un subsistem naţional antiterorist. Aceste structuri nu trebuie 

să fie altele decât cele existente. Este însă necesar ca ele să fie 

reorganizate pe principii modulare şi pregătite în aşa fel încât 

să fie gata să intervină în orice moment, în orice situaţii limită, 

inclusiv pentru anihilarea acţiunilor de tip terorist. Precizarea 

cât mai exactă, în accepţie naţională şi internaţională, a teroris-

mului, reţelelor şi organizaţiilor teroriste, în vederea delimitării 

clare de alte acţiuni care nu sunt teroriste, chiar dacă apelează 

la forme violente de acţiune sau de reacţie.

18. Definirea clară, prin lege şi documente oficiale, a domeniului 

acţiunilor de combatere a terorismului, inclusiv a războiului 

antiterorist, a competenţelor şi responsabilităţilor instituţiilor 

statului de drept şi structurilor sale în acest sens, cu scopul de a 

se preveni, pe de o parte, extremismul de stat (care poate deriva 

din pretextul acţiunilor antiteroriste), adică excesul de zel, şi, pe 

de altă parte, lipsa de fermitate în războiul contra terorismului. 

Fără a se limita iniţiativa şi efortul de cucerire a iniţiativei (şi 

supremaţiei) strategice în lupta împotriva terorismului de orice 

fel, este obligatoriu să se instituie şi în acest domeniu principiul 

de drept al acţiunii proporţionate şi cel al protecţiei prin lege a 

forţelor în orice configuraţie a strategiilor antiteroriste. Războiul 

terorist, ca şi războiul antiterorist, se cere definit de dreptul 

internaţional, de dreptul păcii şi al războiului.

19. Strategia antiteroristă - în măsura în care se va considera 

necesară o astfel de strategie - trebuie să facă parte din strategia 

generală, mai exact, din strategia de securitate naţională, care 

este o strategie de tip total, integral şi, deopotrivă, din conceptul 

strategic NATO, care este o strategie de coaliţie, de alianţă, deci 

globală, urmând să identifice şi să definească cu precizie acele 

elemente din strategia forţe¬lor, din strategia mijloacelor şi din 

cea operaţională care asigură tratarea şi rezolvarea, la nivelul 

războiului, a acestui tip de confruntare asimetrică.

20. Este necesară constituirea, după standardele UE, a unui 

SISTEM NAŢIONAL DE REACŢIE (ACŢIUNE) ÎN SITUAŢII-LIMITĂ, 

care să aibă şi o semnificativă componentă specializată de 

cercetare, investigare şi combatere a terorismului de orice fel, 

inclusiv a celui ciberinformaţional şi NBC (nuclear, chimic şi 

biologic), care se pare că va deveni ameninţarea cea mai gravă a 

începutului de mileniu.
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Revolta şi teroarea 
plătesc un preţ. 
Ordinea şi legea au 
un cost.”
Carl Sandburg
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