
SEMNIFICAłIA SEMNALELOR DE ALARMARE ACUSTICE A POPULAłIEI  
 
          Semnalele de alarmare acustice a populaŃiei, instituŃiilor publice şi operatorilor 
economici sunt : alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei.  
       Durata fiecărui semnal de alarmare este de două minute pentru toate mijloacele de 
alarmare, cu excepŃia sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut.  
 
a) Semnalul ALARM Ă AERIANĂ se compune din 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.  

 
b) Semnalul ALARM Ă LA DEZASTRE  se compune din 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.  

 
 
c) Semnalul PREALARM Ă AERIANĂ se compune din 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. 

 
   d) Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI  se compune dintr-un 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.  
 

SituaŃii  
de protecŃie 

civila 
Durata SemnificaŃia 

Alarma 
aeriana 

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

Prevenirea populaŃiei despre apariŃia 
pericolului imediat de lovire a 

obiectivului (localităŃii) respectiv 

Alarmă la 
dezastre 

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

Prevenirea populaŃiei asupra pericolului 
produs de dezastre naturale  

Prealarmă 
aeriană 

din 3 sunete a 32 secunde 
fiecare, cu pauză de 12 secunde 

între ele 

Prealarmarea populaŃiei despre apariŃia 
pericolului imediat de lovire a 

obiectivului (localităŃii) respectiv 

Încetarea 
alarmei 

sunet continuu, de aceeaşi 
intensitate, cu durata de 2 

minute 

ÎnştiinŃarea populaŃiei despre aceea ca 
pericolul a trecut 

 


