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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 49 din 15.11.2022 

  
 

 

PLAN DE MĂSURI 

pentru aducerea în stare de operativitate a adăposturilor publice de protecție civilă neoperative, de la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale și al asociațiilor de proprietari, din județul Bistrița-Năsăud 

 

 

I. SCOP 

 Aducerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă de pe raza județului Bistrița-Năsăud. 

 

II.  STRUCTURI  IMPLICATE 

 La elaborarea planului de măsuri, precum şi pentru punerea acestuia în practică sunt implicate următoarele instituții: 

 Instituția Prefectului – Judeţului Bistrița-Năsăud; 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Bistrița” al Judeţului Bistrița-Năsăud; 

 Primăria municipiului Bistrița; 

 Primăria orașului Năsăud; 

 Primăria orașului Beclean; 

 Primăria orașului Sângeorz-Băi. 
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III.  ORGANIZAREA ACŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR  

Nr. 

crt. 
Măsuri și acțiuni 

Răspunde  

 
Termen 

1.  

Urmărirea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 

27 lit. h) și art. 28 alin.1 lit. l), din Legea nr. 481/2004 

privind protecția civilă republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 - Primarul municipiului Bistrița; 

 - Primarul orașului Năsăud; 

 - Primarul orașului Beclean; 

 - Primarul orașului Sângeorz-Băi; 

 - Conducătorii instituțiilor publice; 

 - managerii operatorilor economici 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud 

Permanent 

2.  

Remedierea deficiențelor constatate la adăpostul public 

de protecție civilă, din Municipiul Bistrița, Intrarea 

Pinului, bl.1, sc. B: 

- instalarea unei uși metalice de protecție etanșă; 

- dotarea cu grup sanitar; 

- aducerea la nivelul pardoselii a instalației de 

canalizare; 

- prevederea unei ieșiri de urgență; 

- exploatarea instalației electrice potrivit 

reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor; 

- montarea instalației de filtro-ventilație; 

 - Primarul municipiului Bistrița 

 

 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud 

 

31.07.2023 

3.  

Remedierea deficiențelor constatate la adăpostul public 

de protecție civilă, din Municipiul Bistrița, Str. Calea 

Moldovei, bl. 7, sc. A: 

- instalarea unei uși metalice de protecție etanșă; 

- Primarul municipiului Bistrița 

 

 - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud 

31.07.2023 
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Nr. 

crt. 
Măsuri și acțiuni 

Răspunde  

 
Termen 

- dotarea cu grup sanitar; 

- aducerea la nivelul pardoselii a instalației de 

canalizare; 

- prevederea unei ieșiri de urgență; 

- exploatarea instalației electrice potrivit 

reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de apărare 

împotriva incendiilor; 

- montarea instalației de filtro-ventilație 

 

  

4.  

Remedierea deficiențelor constatate la adăpostul public 

de protecție civilă, din Municipiul Bistrița, Str. 

General Grigore Bălan, bl. 23, sc. A: 

- instalarea unei uși metalice de protecție etanșă; 

- compartimentarea adăpostului cu materiale ignifuge;  

- dotarea cu grup sanitar; 

- aducerea la nivelul pardoselii a instalației de 

canalizare; 

- prevederea unei ieșiri de urgență; 

- exploatarea instalației electrice potrivit 

reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de apărare 

împotriva incendiilor; 

- montarea instalației de filtro-ventilație. 

 - Primarul municipiului Bistrița 

 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud 

 

31.07.2023 

5.  

Remedierea deficiențelor constatate la adăposturile 

publice de protecție civilă din Municipiul Bistrița 

(dotarea, renovarea, amenajarea conform normelor 

 - Primarul municipiului Bistrița 

 

 

31.10.2026 
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Nr. 

crt. 
Măsuri și acțiuni 

Răspunde  

 
Termen 

tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor 

de protecție civilă): 

- Intrarea Pinului, bl. 3, sc. A; 

- Str. Panseluței, bl. 4 sc. A; 

- Str. Panseluței, bl. 4 sc. B; 

- Str. Macului, bl. 5 sc. A; 

- Str. Macului, bl. 5 sc. B; 

- Str. Busuiocului, bl. 6 sc. A; 

- Str. Busuiocului, bl. 6 sc. B; 

- Str. Busuiocului, bl. 6 sc. C; 

- Str. Macului, bl. 7 sc. A; 

- Str. Macului, bl. 7 sc. B 

- Str. Magnoliei, bl. 8 sc. A; 

- Str. Magnoliei, bl. 8 sc. B; 

- Str. Bujorului, bl. 9 sc. A; 

- Str. Bujorului, bl. 9 sc. B; 

- Str. Bujorului, bl. 9 sc. C; 

- Str. Al. Odobescu, nr.17; 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud 

 

6.  

Întocmirea unor studii tehnice, privind devierea 

instalației de apă și canalizare (reprofilare) precum și a 

instalației electrice, în vederea dotării cu grup sanitar și 

a montării instalației de filtro-ventilație, la adăpostul 

public de protecție civilă, din Orașul Năsăud, Piața 

Unirii nr.15 

 

 - Primarul orașului Năsăud 

 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud 

30.11.2024 
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Nr. 

crt. 
Măsuri și acțiuni 

Răspunde  

 
Termen 

7.  

Remedierea deficiențelor constatate la adăpostul public 

de protecție civilă, din Orașul Beclean, str. Petru 

Maior, nr. 6, bl.A2, sc.1: 

 

- dotarea cu grup sanitar, a adăpostului de protecție 

civilă 

 

 - Primarul orașului Beclean 

 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud 

 

31.12.2022 

- cuprinderea în exercițiul financiar 2023, a achiziției 

sistemului de filtro-ventilație                

Exercițiu 

financiar 

2023/ 

31.12.2023 

- marcarea prin semnul distinctiv de identificare 30.11.2022 

- desfășurarea unei acțiuni de ecologizare și deblocare a 

ieșirii de urgență a adăpostului de protecție civilă 
30.11.2022 

8.  

Estimarea unui necesar de fonduri financiare, pentru 

operaționalizarea adăposturilor de protecție civilă și 

transmiterea acestora către Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă ,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud, în 

vederea centralizării solicitărilor 

- Primarul municipiul Bistrița 

- Primarul orașului Năsăud 
- Primarul orașului Beclean 

Primarul orașului  
Primarul o 

 

Exercițiu 

financiar 

2023/ 

31.12.2023 

9.  

Informarea tuturor deținătorilor adăposturilor de 

protecție civilă neoperative privind necesitatea 

îndeplinirii obligațiilor legale în acest domeniu, inclusiv 

respectarea art. 45 alin. (6)2 din Legea nr. 481/2004 

privind protecția civilă republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud 

 
 

 
 

30.11.2022 

 

 

 

 



 

6 
 

Nr. 

crt. 
Măsuri și acțiuni 

Răspunde  

 
Termen 

10.  

Asigurarea marcării tuturor adăposturilor de protecție 

civilă puse la dispoziție populației civile cu semnul 

distinctiv prevăzut în H.G. nr. 630/2005  pentru 

stabilirea semnului distinctiv național prin care se 

identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, 

adăposturile, alte bunuri de protecție civilă, uniforma şi 

cartea de identitate specifice personalului specializat cu 

atribuţii în domeniul protecţiei civile 

 
- Deținătorii adăposturilor 

 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud  

 

15.12.2022 

11.  

Actualizarea evidenței adăposturilor de protecție civilă 

de la nivelul zonei de competență, având în vedere 

caracterul dinamic al acestora (intrarea în evidență a 

unor noi adăposturi, aducerea în stare de operativitate  

a altora, etc). 

- Deținătorii adăposturilor 
 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud 

Permanent 

 

 

 

 


