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PLANUL DE MĂSURI 

al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al judeţului Bihor 

privind aducerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă din zona de competență 
 

Nr. 

crt. 
Măsura 

Cine 

răspunde 

Cine execută/ 

participă 
Termen Obs. 

1.  

Identificarea soluțiilor pentru remedierea de urgență a deficiențelor și 

aducerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă 

neoperative. 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Municipiul 

Oradea și 

orașul Ștei 

Administratori 

adăposturi 
11.11.2022  

ROMÂNIA 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

AL JUDEŢULUI BIHOR 

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT 
 

NESECRET 

Nr. 

Din 31.10.2022 

Exemplar UNIC 

Se transmite pe email 

 

APROB 

PREŞEDINTELE  

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PREFECT 

 

Dumitru ȚIPLEA 

 DE ACORD 

VICEPREŞEDINTELE  

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTOR ŞEF  

AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

“CRIŞANA” AL JUDEŢULUI BIHOR 

General de brigadă 

 

Sorin Mihai CABA 
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Nr. 

crt. 
Măsura 

Cine 

răspunde 

Cine execută/ 

participă 
Termen Obs. 

2.  

Estimarea de către unitățile administrativ-teritoriale a unui necesar de 

fonduri financiare pentru operaționalizarea adăposturilor de protecție civilă, 

centralizarea solicitărilor și stabilirea  măsurilor și termenelor pentru 

remedierea de urgență a deficiențelor și aducerea în stare de operativitate a 

adăposturilor de protecție civilă. Termen stabilit pentru remediere 

15.12.2022. 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Municipiul 

Oradea și 

orașul Ștei 

 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

11.11.2022  

3.  

Controlul modului de realizare a măsurilor stabilite pentru aducerea în stare 

de operativitate a adăposturilor de protecție civilă și transmiterea situației 

către ISU Bihor. 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

20.12.2022  

4.  

Informarea tuturor deținătorilor adăposturilor de protecție civilă 

despre :  

- obligativitatea marcării tuturor adăposturilor de protecție 

civilă puse la dispoziția populației civile cu semnul distinctiv 

prevăzut în H.G. nr. 630/2005; Stabilire ca termen 

15.12.2022. 

- obligativitatea eliberării în situaţii de urgenţă a spațiilor prevăzute ca 

adăposturi de protecție civilă în maximum 24 de ore cu 

informarea prealabilă a centrelor operaţionale din cadrul serviciilor 

de urgenţă profesioniste. 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

 04.11.2022  

5.  

Desfășurarea de controale la adăposturile de protecție civilă  pentru 

verificarea stării de operativitate a acestora și a marcării acestora 

conform H.G. nr. 630/2005. 

ISU Bihor 

Personal 

inspecția de 

prevenire 

23.12.2022  

6.  

Actualizarea permanentă a evidenței adăposturilor de protecție civilă 

de la nivelul zonei de competență (intrarea în evidență a unor noi 

adăposturi, aducerea în stare de operativitate a altora, etc.) și 

publicarea acesteia pe pagina internet a ISU Bihor. 

ISU Bihor 

Personal 

inspecția de 

prevenire 

Permanent  

 

 
ȘEF CENTRU OPERAȚIONAL 

Colonel 

 

Florin ZOICAȘ 


