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INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
” General EREMIA GRIGORESCU” AL JUDEŢULUI GALAŢI

Galaţi,
21.05.2019

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL GALAŢI
- Domnului prefect Dorin OTROCOL -

Urmare a adresei dumneavoastră referitoare la întâlnirea lunara a Comisiei de
dialog social din data de 28.05.2019, ora 10.00, vă înaintăm alăturat tema “Informare
cu privire la situația adăposturilor de protecție civilă din județul Galați ”.

Cu deosebită stimă,
INSPECTOR ŞEF
Colonel
Ion TOMA

Se transmite prin mail la adresa ramniceanu.carmen@prefecturagalati.ro
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TEMĂ:
SITUAŢIA ADAPOSTURILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ
DIN JUDEŢUL GALAŢI

Pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional de
efectele atacurilor din aer se realizează sistemul naţional de adăpostire, care cuprinde:
adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, adăposturi publice de protecţie civilă aflate în administrarea
consiliilor locale şi fondul privat de adăpostire realizat de operatorii economici şi
proprietarii de imobile.
În timp de pace adăposturile publice de protecţie civilă, cu excepţia spaţiilor
amenajate ca puncte de comandă, pot fi utilizate pentru alte destinaţii, cu respectarea
normelor tehnice, cu obligaţia de a fi eliberate în situaţii de urgenţă în maximum 24 de
ore şi cu informarea prealabilă a centrelor operaţionale din cadrul serviciilor de urgenţă
profesioniste.
Construirea adăposturilor şi amenajarea altor spaţii de adăpostire cuprinse în
planurile de mobilizare se execută la punerea în aplicare a planurilor respective.
Adăpostirea populaţiei şi a bunurilor materiale se planifică la pace şi se
realizează în funcţie fondurile aprobate, atât la pace, cât şi la război, în 2 variante:
 pentru atacul prin surprindere – nu sunt realizate adăposturile prevăzute în
normele de mobilizare şi nici cele familiale nu au fost amenajate ca adăposturi.

Telefon: 0236 460 441, 460 142 / Fax: 0236 460 645
Mun. GALATI, str. MIHAI BRAVU, nr. 36, GALATI

Personalul şi salariaţii se vor adăposti funcţie de adăposturile existente şi funcţie de
teren. Dacă nu sunt posibilităţi se pot folosi culoarele sau parterul clădirilor;
 pentru atacul anunţat – după decretarea stării de război. Personalul şi salariaţii se
vor adăposti în adăposturile existente, adăposturile construite conform planului de
mobilizare şi în adăposturile simple amenajate pe plan local.
La nivelul judeţului Galaţi avem un necesar de adăpostit de 118.937 de
persoane, există construite din timp de pace 180 adăposturi de protecţie civilă cu o
capacitate de 19.879 persoane (aproximativ 17% din necesar).
De asemenea, în scurt timp se amenajează un număr de 824 de subsoluri ca
adăposturi simple cu o capacitate de 70.937 persoane (60% din necesar) şi un număr
209 alte spatii (pasaje, garaje, galerii, tuneluri, etc.) cu o capacitate de 4279 de
persoane (3 % din necesar).
Se ajunge astfel la un procent de 80% din necesarul de adăpostit , pentru restul
de 20 % urmând ca la punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei și
pregătirea teritoriului pentru război să se construiască adăposturi tip din prefabricate de
beton sau din material lemnos, conform planurilor întocmite în acest scop.
Totodată, facem precizarea ca la nivelul municipiului Galaţi există 154 de
adăposturi publice de protecţie civilă în subordinea Consiliului Local Galaţi, precum şi
24 de adăposturi la operatori economici.
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