
                                                                      CE ESTE O SITUAŢIE DE URGENŢĂ
ESTE O SITUAŢIE DE URGENŢĂ atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva 

, şi . Pentru a putea aprecia corect dacă o situaţie este de urgenţă, 
cetăţeanul trebuie să răspundă la următoarea întrebare: 

Daca răspunsul este , atunci se formează  şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor 
de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.
Exemple de situaţii de urgenţă:

Anunţaţi atunci când o persoană suspectă merge din uşă în uşă, atunci când intra persoane străine pe 
proprietatea dvs. sau a vecinilor dvs., când o persoană se furişează pe lângă casă sau forţează intrarea unei case 
sau a unei maşini.
Anunţaţi o agresiune la adresa dvs. sau a altcuiva. De exemplu, tocmai vi s-a smuls poşeta şi descrierea 
suspectului şi a maşinii poate ajuta politia să-şi formeze o imagine asupra suspectului.
Sunaţi imediat la  dacă observaţi că cineva pătrunde în interiorul casei vecinilor dvs. pe fereastră, ştiind că 
vecinii sunt plecaţi în vacanţă. Aceasta este o situaţie de urgenţă deoarece este necesară intervenţia imediată a 
poliţiei pentru a apăra proprietatea şi a descoperi infractorul. 
Sunteţi martor la un accident rutier şi un pasager din autovehicul este blocat în interior. Aceasta este o situaţie 
de urgenţă care trebuie anunţată imediat.
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„Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau 
mediul?”

DA

m e d i u l

ACCIDENTE DE AVIAŢIE INTOXICAŢII

ACCIDENTE LA METROU PROBLEME RESPIRATORII SEVERE

ACCIDENTE FEROVIARE HEMORAGIE GRAVĂ

ACCIDENTE RUTIERE CU VICTIME, PERSOANE FEBRĂ
BLOCATE LEŞIN
ACCIDENTE NAVALE CONFLICTE ŞI AGRESIUNI FIZICE
ACCIDENTE MONTANE LOVIRE SAU ALTE VIOLENŢE
ACCIDENTE ÎN PEŞTERI CANIOANE OMOR/PRUNCUCIDERE
ACCIDENTE DETERMINATE DE FACTORI DE RELE TRATAMENTE APLICATE MINORILOR
MEDIU

LIPSIRE DE LIBERTATE
AVARII SAU ACCIDENTE INDUSTRIALE

TÂLHĂRIE
EXPLOZII

FURTURI
INCENDII 

ÎNŞELĂCIUNE
ARSURI TERMICE - ELECTRICE - CHIMICE

FOLOSIRE ARMAMENT
CUTREMURE 

DISTRUGERI DE BUNURI
FENOMENE HIDROLOGICE/METEO 

DROGURI CONSUM/TRAFICPERICULOASE

EVADAREFULGERAŢI/TRĂSNIŢI

TENTATIVĂ SUICIDPRĂBUŞIRI UTILAJE - CONSTRUCTII – ARBORI

TULBURAREA LINIŞTII ŞI ORDINII PUBLICEAGRESIUNI ANIMALE CU VICTIME

PERSOANE DISPĂRUTE/GĂSITEPERICOL DE AGRESIUNE INSECTE, ANIMALE

CERŞETORIE/SPĂLARE PARBRIZEMUŞCĂTURI/ÎNŢEPĂTURI ANIMALE/INSECTE

PERSOANĂ INCONŞTIENTĂ

PERSOANE CONŞTIENTE CĂZUTE ÎN LOCURI 
PUBLICE

INFORMAȚII PRELUATE DE PE SITE-UL SISTEMULUI NAȚIONAL UNIC PENTRU APELURI DE URGENȚĂ
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