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Exercițiul național de înștiințare, avertizare și alarmare
în situații de protecție civilă – PROCIV 2017
În judeţul Prahova, simularea va avea loc pe 19 aprilie, între orele 10-15,
interval în care se va auzi semnalul de alarmare, compus din 5 sunete a câte 16
secunde fiecare. De asemenea, în funcţie de caracteristicile tehnice, vor fi
testate şi echipamentele care permit transmiterea mesajelor de avertizare vocală
către populaţie. „Recomandăm cetăţenilor să rămână calmi şi să urmărească
informările inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. Mesajele tip voce vor fi
particularizate cu sintagma «exerciţiu». Alarmarea se realizează în scopul
dispunerii măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor materiale, precum şi
pentru limitarea efectelor dezastrelor”.
Cele mai des întâlnite situații în care este alarmată populația, prin intermediul
sirenelor electrice și electronice, au loc pe timpul inundațiilor, când este
semnalată iminența producerii unor viituri care să pună în pericol viața
persoanelor.
De asemenea, sistemul de înștiințare – alarmare este utilizat în cazul producerii
unor accidente tehnologice în care sunt implicate substanțe periculoase, ruperii
unor baraje hidrotehnice sau căderii obiectelor din atmosferă. Această metodă
destinată protecției populației civile poate fi utilizată și pe timpul conflictelor
armate.
Prin intermediul acestor mijloace de alarmare pot fi transmise semnale acustice
cu diferite semnificații sau pot fi transmise mesaje vocale care vizează anumite
măsuri pentru comunitate.

La nivelul județului Prahova, există 313 (72 electronice și 241 electrice) astfel de
mijloace, care pot fi utilizate în cazul unor dezastre sau alte situații de protecție
civilă, modul de acționare a acestora fiind realizat local sau centralizat, din
dispecerate.
Responsabilitatea menținerii în stare de operativitate a sistemului de înștiințare
- alarmare revine autorităților publice locale, iar reprezentanții inspectoratului
derulează, periodic, acțiuni de verificare în teren. Pe parcursul anului trecut,
personalul specializat a verificat 203 mijloace de alarmare a populației.
În anul 2016, ISU Prahova a organizat 59 exerciții de alarmare la nivelul
localităților, acțiuni derulate în colaborare cu comitetul județean și comitetele
locale pentru situații de urgență, instituțiile publice cu atribuții în managementul
situațiilor de urgență și operatorii economici sursă de risc.
Reziliența comunității pentru a depăși urmările unor dezastre este consolidată prin
pregătirea permanentă a autorităților responsabile cu managementul tipului de risc,
în colaborare cu populația civilă, pentru atingerea dezideratului comun de
îmbunătățire a capacității de reacție a unui stat în fața provocărilor.

