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Având în vedere Normele tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de 
protecție civilă în cadrul construcțiilor noi, aprobate prin Decizia primului-ministru nr. 
177/1999, respectiv Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare la nivelul județului Teleorman, adăposturile publice și 
private sunt în administrarea autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice, operatorilor 
economici şi proprietarilor de imobile.  

Din evidența ISUJ Teleorman, din totalul de 43 adăposturi de protecție civilă, un număr 
de 31 de adăposturi publice de protecție civilă sunt în administrarea primăriilor de municipii, 
orașe și comune, iar 12 adăposturi de protecție civilă din fondul privat de adăpostire se află în 
administrarea operatorilor economici și proprietarilor de imobile. 

Spațiile amenajate ca adăposturi de protecție civilă sunt destinate în special pentru 
realizarea măsurii de protecție a populației prin adăpostirea temporară în cazul unui atac aerian 
cu muniții convenționale (muniții de aviație).  

Pentru realizarea protecției populației, adăposturile de protecție civilă publice și private 
sunt executate constructiv cu elemente de protecție fizică și cuprind: încăperi de adăpostire, 
sas, ieșiri de salvare, toalete, tâmplărie metalică etanșă care sunt proiectate și dimensionate la 
valori ale solicitărilor datorate exploziilor sau efectelor de dărâmare a clădirii sub care sunt 
amenajate precum și dotate în interior cu instalații specifice de filtrare și ventilare a aerului. 

Asigurarea ventilării și introducerea aerului în interiorul adăposturilor de protecție civilă se 
realizează prin instalații de filtro-ventilație dimensionate pentru suprafața utilă a adăpostului și 
care au drept scop asigurarea condițiilor de microclimat funcționând în două regimuri: 

- regim de ventilare mecanică normală în care aerul introdus în adăpost este curățat de 
praf și impurități; 

- regim de filtro-ventilație în care aerul introdus în adăpost este curățat de praf, impurități, 
substanțe toxice, radioactive de luptă și de agenți patogeni. 

Echiparea cu filtre reținătoare de substanțe toxice de luptă se realizează, de regulă, pe 
timpul trecerii de la starea de pace la stările de urgență sau la starea de război, după caz. 

Asigurarea echipamentelor de protecție CBRN pentru populația adăpostită este asigurată 
de către administratorii spațiilor amenajate ca adăposturi de protecție civilă pe baza necesarului 
de adăpostit stabilit în conformitate cu Legea nr. 481/2004, art.52 și a HG nr. 501/2005 pentru 
aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 8 iunie 2005. 

 
În vederea remedierii de urgență a deficiențelor și aducerea în stare de 

operativitate a adăposturilor de protecție civilă neoperative, se vor întreprinde 
următoarele acțiuni și măsuri: 

 
 1. Realizarea obligațiilor legale prevăzute la art. 27 lit. h) (Primarul are următoarele 
atribuții principale: dispune măsuri și controlează modul de întreținere a spațiilor de adăpostire 
colective de către administratorul acestora) și art. 28 alin. (1) lit. l) (Conducătorii instituțiilor 
publice, patronii și managerii operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate, au 
următoarele obligații principale: mențin în stare de funcționare mijloacele de transmisiuni 
alarmare, spațiile de adăpostire și mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau 
intervenției, țin evidența acestora și le verifică periodic) din Legea nr. 481/2004 privind protecția 
civilă republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Răspund: Conducătorii instituțiilor publice/primarii de UAT, patronii și managerii operatorilor 
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economici, indiferent de forma de proprietate care au adăposturi de protecție civilă 
Termen: permanent 
 

 2. Identificarea soluțiilor pentru remedierea de urgență a deficiențelor și aducerea în 
stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă neoperative. 

Răspund: Conducătorii instituțiilor publice/primarii de UAT-uri, patronii și managerii 
operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate care au adăposturi de protecție 
civilă 
Termen: 30.11.2022 

 
 3. Informarea Centrului Operațional din cadrul ISU Teleorman cu privire la acțiunile 
întreprinse pentru aplicarea măsurilor stabilite la punctele 1 și 2 din prezentul plan. 

Răspund: Conducătorii instituțiilor publice/primarii de UAT-uri, patronii și managerii 
operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate care au adăposturi de protecție 
civilă. 
Termen: 15.11.2022 

 
 4. Estimarea de către unitățile administrativ-teritoriale a unui necesar de fonduri 
financiare pentru operaționalizarea adăposturilor de protecție civilă și centralizarea solicitărilor 
la nivelul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 
Teleorman, în vederea efectuării demersurilor legale necesare pentru prevederea și asigurarea 
acestora. 

Răspund: Conducătorii instituțiilor publice/primarii de UAT-uri care au adăposturi de 
protecție civilă 
Termen: imediat după realizare 
 

 4. Informarea CJSU Teleorman cu privire la acțiunile întreprinse pentru aplicarea 
măsurilor stabilite la punctele 1 și 2 din prezentul plan. 

Răspund: Conducătorii instituțiilor publice/primarii de UAT-uri, patronii și managerii 
operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate care au adăposturi de protecție 
civilă 
Termen: imediat după realizare 
 

 5. Informarea tuturor deținătorilor adăposturilor de protecție civilă neoperative privind 
necesitatea îndeplinirii obligațiilor legale în acest domeniu, inclusiv respectarea art. 45 alin. (6) 
din Legea nr. 481/2004. 

Răspund: Conducătorii instituțiilor publice/primarii de UAT-uri care au adăposturi de 
protecție civilă 
Termen: 04.11.2022 
 

 6. Asigurarea marcării tuturor adăposturilor de protecție civilă puse la dispoziția 
populației civile cu semnul distinctiv prevăzut în HG nr. 630/2005. 

Răspund: Conducătorii instituțiilor publice/primarii de UAT-uri, patronii și managerii 
operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate care au adăposturi de protecție 
civilă 
Termen: 04.11.2022 
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 7. Prevederea în Planurile locale de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare 
pentru gestionarea situațiilor de urgență, a fondurilor necesare pentru organizarea și asigurarea 
activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă, precum 
și pentru realizarea adăpostirii la nivel local, după caz. 

Răspund: primarii unităților administrativ- teritoriale 
Termen: anual 

 
 8. Actualizarea permanentă a evidenței adăposturilor de protecție civilă de la nivelul 
zonei de competență, având în vedere caracterul dinamic al acesteia (intrarea în evidență a 
unor noi adăposturi, aducerea în stare de operativitate a altora etc.). 

Răspunde: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”A. D Ghica” al județului Teleorman 
Termen: Permanent 

 
 
 9. Planificarea și executarea de controale/verificări la toate adăposturile de protecție 
civilă de la nivelul zonei de competență: 

Răspunde: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”A. D Ghica” al județului Teleorman 
Termen: Permanent 

 
 10. Actualizarea evidențelor în ceea ce privește localizarea, starea de operativitate și 
dotarea adăposturilor. 

Răspunde: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”A. D Ghica” al județului Teleorman 
Termen: Permanent 

 
 11. Monitorizarea permanentă a gradului de operativitate a adăposturilor de protecție 
civilă de la nivelul zonei de competență. 

Răspunde: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”A. D Ghica” al județului Teleorman 
Termen: Permanent 

 
 12. Desfășurarea de acțiuni de informare a populației cu privire la localizarea 
adăposturilor și modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență care implică 
utilizarea acestora. 

Răspunde: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”A. D Ghica” al județului Teleorman 
Termen: Permanent 
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