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Situaţia adăposturilor de protecţie civila la nivelul Bucureşti – Ilfov 2022 
 

  Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată, prevede că: 
 Art. 1 alin. (1), lit g) Adăposturile de protecţie civilă sunt spaţii special amenajate pentru 

protecţie în situaţii specifice, proiectate, executate, dotate, echipate şi autorizate potrivit 
normelor şi instrucţiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă şi aprobate de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 129/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi 
protecţie civilă 

 Art. 45 alin. (1) Pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional 
de efectele atacurilor din aer se realizează sistemul naţional de adăpostire, care cuprinde: 
- adăposturi publice de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale  
- fondul privat de adăpostire realizat de operatorii economici şi proprietarii de imobile. 

 Art. 45 alin. (4) Categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea de adăposturi 
publice de protecţie civilă,  aprobată prin Hotărâra Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea 
categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, 
precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă. 

1. La nivelul Mun. Bucureşti există un nr. de 1.522 spatii de adăpostire la subsoluri, cu o 
capacitate de 282.311 persoane, din care : 

- 1.337 adaposturi de protecţie civilă, cu o capacitate de 227.377 persoane 
- 185 spaţii de adăpostire la subsoluri (locuinte, pasaje şi parcări subterane, staţii de metrou, 

etc.), care se pot amenaja, cu o capacitate de 54.934 persoane  

Din cele 1.337adaposturi de protecţie civilă,  
- 1.248 adaposturi de protecţie civilă care aparţin propietarilor de imobile şi operatorii 

economici (de drept privat), cu o capacitate de 211.498 persoane 
- 89 adaposturi de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale (publice), cu o 

capacitate de 15.879 persoane 

2. La nivelul Judeţului Ilfov, există un nr. de 488 spatii de adăpostire la subsoluri, cu o capacitate 
de 74.109 persoane, din care : 

- 284 adaposturi de protecţie civilă, cu o capacitate de 22.777 persoane 
- 204 spaţii de adăpostire la subsoluri (locuinte, pasaje şi parcări subterane, etc.), care se pot 

amenaja, cu o capacitate de 51.332 persoane  

Din cele 284 adaposturi de protecţie civilă,  
- 275 adaposturi de protecţie civilă care aparţin propietarilor de imobile şi operatorii 

economici (de drept privat), cu o capacitate de 20441 persoane. 

- 29 adaposturi de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale (publice), cu o 
capacitate de 2336 persoane. 

Adăposturile de protecţie civilă se inspectează periodic de către personalul de specialitate al 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov deţinătorii şi utilizatorii acestor 

adăposturi sunt obligaţi să îndeplinească normele şi măsurile stabilite pentru menţinerea adăposturilor şi a 

instalaţiilor utilitare ale acestora în stare de funcţionare. 

 

 


