
 

ATENŢIE ACESTA ESTE UN EXERCIŢIU !!! 
 

                                                                                     1 din 2                                                                       NECLASIFICAT 

Timişoara, str. Înfrăţirii, nr. 13, Tel.: 0256 – 434 870, 0256 – 434 871, Fax: 0256 – 430 615, E-mail: office@isutimis.ro 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
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emis în conformitate cu reglementările eIDAS 910/2014/EC și ale Legii nr. 455/2001 

privind semnătura electronică 

 

 

 

 

              Către, 

                         Primăria   ____________________ 

-domnului primar- 

 
            Conform Ordinului I.G.S.U. nr. 80999  din data de 21.02.2023, în data de 

01.03.2023 în intervalul orar 10.00 – 11.00, se va desfăşura un exerciţiu de verificare a 

sirenelor de alarmare publică existente la nivel național.(atât cele cu acționare 

centralizată cât și cele cu acționare locală).  

           Scenariul vizează manifestarea tipurilor de risc generatoare de situaţii de 

urgenţă/protecţie civilă (inclusiv pericolul atacului din aer) care impun alarmarea 

populaţiei. 

 Scop: antrenarea autorităţilor administraţiei publice locale, pregătirea populaţiei 

prin cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare şi verificarea funcţionării 

sirenelor de alarmare publică.  

 

SEMNIFICAŢIA SEMNALELOR DE ALARMARE 
      -ALARMĂ AERIANĂ  

15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele. Pentru 

sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde 

fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele.  

      -ALARMĂ LA DEZASTRE –pt. incepere exercitiu 

5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Pentru 

sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde 

fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.  

      -PREALARMĂ AERIANĂ 

3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. Pentru 

sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde 

fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele.  
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-ÎNCETAREA ALARMEI  -pt. terminare exercitiu 

sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru 

sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de 

aceeaşi intensitate, cu durata de 1 minut. 

 

 

        Informarea populaţiei din localitate despre desfășurarea 

exercițiului pentru a nu intra în panică. 

 

        De asemenea ve-ți fi informați printr-un alt mesaj de către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "BANAT" al Jud. Timiş, 

despre momentul când trebuie să acționați sirenele din localitate, acesta  

fiind dat în urma înștiințării pe care o va face I.G.S.U către toate 

inspectoratele din țară, în intervalul orar mai sus menționat(10.00 – 

11.00). 

 

 Vă mulţumim pentru colaborare, 

 

 

 
Cu stimă,în condiții de siguranță, semnează electronic, 

 
 

INSPECTOR ŞEF 

Colonel 

 

ing. MIHOC Lucian Vasile 
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