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GHID 
privind acțiunile cetățenilor în cazul  

instituirii nivelurilor de alertă teroristă 
(conform Sistemului național de alertă teroristă) 

 
În anul 2018, la inițiativa Serviciului de Informații și Securitate, Guvernul a aprobat prin 

Hotărârea Nr. 995 Sistemul național de alertă teroristă (în continuare SNAT). 
SNAT este constituit din 4 niveluri, distinse prin 4 coduri (exprimate în culori), ce reflectă 

gradul de risc în funcție de intensitatea manifestării pericolului terorist: 

  

 

Scopul instituirii SNAT constă în prevenirea, descurajarea și combaterea activității teroriste 
pe teritoriul național. Acest sistem presupune gradarea situației de securitate în țară în funcție de 
pericolele teroriste interne și cele regionale întru organizarea eficientă și desfășurarea măsurilor 
adecvate necesare asigurării securității naționale. 

Totodată, prin intermediul acestui Ghid, ne propunem să promovăm, menținem și 
dezvoltăm cultura de securitate în rândul populației în vederea formării unei atitudini de respingere 
a ideologiilor teroriste și extremiste; să dezvoltăm și să eficientizăm mecanismele de înștiințare și 
informare a populației despre eventuale pericole teroriste. 

Conform legislației naționale, activitatea antiteroristă se desfășoară cu participarea largă a 
cetățenilor și societății, în ansamblu, lucru impus de necesitatea educării cetățenilor în spiritul 
culturii de securitate. 

Astfel, ghidul în cauză include un șir de recomandări și reguli de comportament 
respectarea cărora va contribui la asigurarea siguranței cetățenilor atât pe teritoriul țării, cât și în 
afara ei. 

 
 

Urmăriți pe www.sis.md și www.antiteror.sis.md  

http://www.sis.md/
http://www.antiteror.sis.md/
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Nivel SCĂZUT de alertă teroristă (cod ALBASTRU) este stabilit în cazul în care datele și 
informațiile din posesie denotă existența unui risc scăzut de producere a unor acțiuni 
teroriste. 

 
La instituirea nivelului scăzut de alertă teroristă, se recomandă: 

1. În cazul aflării în stradă, în locuri de aglomerare în masă a populației sau în transportul public, 
să fiți precauți și să atrageți atenția asupra: 
- aspectului exterior și comportamentului persoanelor suspecte: 
 persoana este îmbrăcată în vestimentație care nu corespunde anotimpului sau se 

creează impresia că sub haine ar avea obiecte ascunse; 
 persoana manifestă nervozitate, stare de încordare psihică, întreprinde măsuri de 

precauție nefondate, încearcă să evite camerele de supraveghere și contacte cu 
reprezentanții organelor de poliție etc.; 

- automobilelor părăsite: 
 staționarea îndelungată și nejustificată în curtea sectoarelor locative, în apropierea 

obiectivelor de mare aglomerare a automobilelor suspecte (fără numere de 
înmatriculare, cu portbagaje supraîncărcate etc); 

- obiectelor suspecte: 
 saci, genți, rucsacuri lăsate fără supraveghere, cutii, din care se observă fire electrice, 

dispozitive mecanice etc. Exteriorul obiectului poate să nu corespundă destinației sale 
directe și ar putea conține elemente explozive și/sau ar putea crea pericol de 
contaminare toxică, biologică sau radioactivă. La depistarea unor asemenea obiecte, 
evitați apropierea de acestea, atingerea, despachetarea sau mișcarea lor din loc; 

- propunerilor unui câștig solid pentru servicii neînsemnate: 
 conducerea unui automobil  sau transportarea/livrarea unui pachet/colet pe o anumită 

adresă. 
2. Informați imediat organele de ocrotire a normelor de drept despre orice situație suspectă. 
3. Acordați suport organelor de drept, la solicitarea reprezentanților acestora. 
4. Manifestați toleranță și înțelegere față de atenția sporită a angajaților organelor de drept în 

asigurarea ordinii publice. 
5. Refuzați primirea de la persoane necunoscute a pachetelor, coletelor și altor obiecte suspecte 

pentru păstrare, chiar pentru timp scurt, precum și în scopul transportării acestora.  
6. Discutați în familie despre regulile de securitate și acțiunile ce urmează a fi întreprinse în 

diverse situații: 
 Asigurați-vă că copii cunosc adresa de domiciliu și numerele de contact ale părinților și 

rudelor apropiate/persoanelor de încredere/serviciilor de urgență; 
 Stabiliți din timp locurile de întâlnire în cazul imposibilității de a contacta telefonic; 

7. Fiți la curent cu evenimentele desfășurate în țară:  
 urmăriți noutățile difuzate în mijloacele de comunicare în masă; 
 urmați recomandările autorităților în situații de criză. 
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Nivel MODERAT (cod GALBEN) este stabilit în cazul în care analiza informațiilor obținute 
de organele competente și evenimentele recente indică existența premiselor de dezvoltare 
a unor factori de risc, care în consecință pot provoca comiterea atentatelor teroriste. 

În cazul instituirii acestui nivel de alertă teroristă, pe lângă acțiunile indicate în cazul 
nivelului albastru, suplimentar se recomandă: 
1. Renunțați, după posibilitate, la vizitarea locurilor de aglomerare în masă a populației. 
2. În cazul aflării în stradă și în transportul public, să aveți asupra sa actele de identitate și să le 

prezentați la prima solicitare a angajaților organelor de drept.  
3. În cazul aflării în clădirile publice (centre comerciale, gări auto și feroviare, aeroport etc.), 

atrageți atenția la amplasarea ieșirilor de rezervă și indicatorii căilor de evacuare în timpul 
incendiilor sau altor situații de criză. 

4. Atrageți atenția la apariția persoanelor și automobilelor suspecte în zonele limitrofe teritoriilor 
de amplasare a caselor de locuit.  

5. Discutați în familie planul de acțiuni în cazul unor situații excepționale: 
 explicați copiilor regulile de comportament în transportul public și în stradă. 

 
  Nivel RIDICAT (cod PORTOCALIU) este stabilit în cazul în care informațiile obținute de 

organele competente și evenimentele recente denotă existența unui risc crescut de 
producere a unor atentate teroriste (intențiile de comitere a atacului terorist sunt cunoscute), 
însă riscul nu este iminent.  

 
În cazul instituirii acestui nivel de alertă teroristă, pe lângă acțiunile indicate în cazul 

codurilor albastru și galben, suplimentar se recomandă: 
1. Organizați de comun cu vecinii/locatarii blocului măsuri de verificare a blocurilor 

locative, zonelor adiacente, scărilor, podurilor, subsolurilor, parcărilor atrăgând o atenție 
sporită apariției persoanelor și automobilelor suspecte, cazurilor de descărcare a 
cutiilor, sacilor și altor bagaje/recipiente de către persoane suspecte. 

2. Refuzați categoric vizitarea locurilor de aglomerare în masă a populației, amânați 
deplasările în zonele în care este instituit nivelul respectiv de alertă teroristă, limitați 
timpul de aflare a copiilor în stradă. 

3. Urmăriți în sursele media recomandările autorităților. 
 

Nivel CRITIC (cod ROȘU) este stabilit în cazul în care informațiile obținute de organele 
competnet denotă despre existența riscului iminent de săvârșire a atentatelor teroriste 
ne/simultane sau despre atac/urile teroriste deja comise. 

În cazul instituirii acestui nivel de alertă teroristă, pe lângă acțiunile indicate în cazul 
codurilor albastru, galben și portocaliu, suplimentar se recomandă: 

 
1. Fiți gata pentru o posibilă evacuare: 
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 pregătiți obiectele de primă necesitate, bani și documente; medicamente de care aveți 
nevoie sau necesare pentru acordarea primului ajutor; rezerve de apă și hrană 
necesare pentru cel puțin 3 zile pentru familie. 

2. Aflându-vă în preajma sau în locul comiterii atentatului terorist, este necesar să părăsiți 
de urgență zona afectată. La părăsirea epicentrului zonei de risc acordați ajutor altor 
persoane. Nu ridicați și nu vă apropiați de obiecte suspecte. Păstrați calmul. 

3. Urmăriți permanent noutățile în mijloacele de comunicare în masă, urmați 
recomandările organelor competente. 

4. Nu admiteți răspândirea informațiilor neverificate privind săvârșirea acțiunilor, întru 
evitarea situațiilor de panică și pericol. 
 

ATENȚIE! Instruiți copiii, rudele și persoanele apopiate. Nu fiți indiferenți. Acțiunile 
dumneavoastră pot contribui la evitarea comiterii atentatului terorist și salvarea vieții 
cetățenilor.  


