
 

ANEXĂ 

          La Ordinul Prefectului  nr. 286/16 iulie 2019                                    

                   

 
REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 

 

 

Capitolul I  
Dispoziţii generale 

Art. 1  

(1) În vederea asigurării unui mecanism managerial menit să asigure în mod 

unitar şi profesionist gestionarea situaţiilor de urgenţă ce pot apărea pe teritoriul 

judeţului, guvernul a aprobat acte normative ce stau la baza constituirii şi funcţionării 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

(2) Cadrul legislativ privind funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă şi activitatea acestuia sunt prezentate în anexa nr. 1. 

Art. 2 

(1) Instituţiile care au persoane desemnate ca membri sau consultanţi în cadrul 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a asigura continuitatea 

de reprezentare, sens în care vor face propuneri de înlocuire ori de câte ori intervin 

schimbări obiective care nu mai permit reprezentarea de către persoanele nominalizate. 

(2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, membrii 

comitetului şi consultanţii sunt înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia 

atribuţiile de serviciu, conform regulamentului de organizare propriu al instituţiei 

respective. 

Art.3.  

Membrii şi consultanţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă vor 

informa Centrul Operaţional (Secretariat Tehnic Permanent) din cadrul Inspectoratului 
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pentru Situaţii de Urgenţă asupra oricăror modificări survenite în denumirea sau datele 

de contact ale instituţiilor din care fac parte, precum şi în datele personale de contact. 

Art. 4 

(1) Fiecare membru al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă poate să 

sugereze modificări şi să propună îmbunătăţiri ale prezentului regulament în măsura în 

care are de făcut o recomandare constructivă care se încadrează în prevederile legale. 

(2) Prezentul Regulament se aplică începând cu data de 16 iulie 2019

      (1) În cadrul Comitetului Judeţean se constituie Grupul de suport tehnic privind 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi Grupul de 

suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendii la fondul 

forestier naţional.  

, membrii 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea urmând să ia măsurile ce se 

impun pentru respectarea sa. 

 

Capitolul II 

Organizarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (C.J.S.U.)   

Art. 5 

(1) În baza actelor normative în vigoare, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă este organizat ca organism interinstituţional de sprijin în managementul 

situaţiilor de urgenţă, componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, din care fac parte şefi ai serviciilor deconcentrate, descentralizate, 

conducători ai instituţiilor şi directori ai agenţilor economici care deţin ori 

administrează surse de risc pe teritoriul judeţului. 

(2) Componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este prezentată 

în anexa nr. 2. 
Art. 6 

  (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă este asigurat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al 

judeţului Tulcea - Centrul Operaţional, prin plt. adj. PUIA IONELA. 

  Art. 7 
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  (2) Grupul de suport tehnic privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi 

poluări accidentale este alcătuit din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, 

Sistemelor Hidrotehnice, Agenţiei de Protecţie a Mediului, Comisariatului Judeţean al 

Gărzii Naţionale de Mediu, unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri 

Funciare, ale S.C. „Hidroelectrica” S.A., Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, 

Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol 

de apărare împotriva inundaţiilor, Centrului Naţional de Prognoză Meteorologică şi 

Centrelor Meteorologice Regionale (prin Serviciile Regionale de Prognoză a Vremii ori 

Staţiile Meteorologice Judeţene, după caz). 

  (3) Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

incendii la fondul forestier naţional este alcătuit din reprezentanţi ai inspectoratelor 

teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, 

Agenţiei de Protecţie a Mediului şi comisariatului judeţean al Gărzii Naţionale de 

Mediu. 

(4) Componenţa nominală a Grupurilor de Suport Tehnic prevăzute la alin. (1) 

este prezentată în anexa nr. 3. 

 

  Capitolul III 
     Funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  

  Art. 8 

  (1) Convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau a unor 

Grupuri de Suport Tehnic se face de către Secretariatul Tehnic Permanent, în 

următoarele cazuri: pentru pregătire şi informare, conform Planului de activităţi anual, 

la cererea Preşedintelui sau a Vicepreşedinţilor, la indicaţia Comitetului Naţional pentru 

Situaţii Speciale de Urgenţă. 

(2) Şedinţele se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor convocaţi sau 

înlocuitorilor desemnaţi. 

   (3) Comitetul Judeţean se întruneşte semestrial sau ori de câte ori situaţia o 

impune la convocarea preşedintelui. 
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   (4) Convocarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare sau extraordinare se face 

conform procedurii care este prezentată în anexa nr. 4. 

   (5) Hotărârile Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se adoptă cu votul 

majorităţii simple a membrilor participanţi la şedinţă, cu excepţia punerii în aplicare a 

Planurilor de evacuare, care se face prin Decizia Preşedintelui Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă. 

(6) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe 

baza planurilor anuale elaborate de Secretariatul Tehnic Permanent. 

(7) Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea 

se întocmeşte de către Secretariatul Tehnic Permanent pe baza propunerilor membrilor 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de Preşedintele 

Comitetului. 

    (8) De regulă, Planurile de activităţi au următorul conţinut: 

a) şedinţe semestriale; 

b) participarea la activităţi practico-aplicative conduse de Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă „DELTA” al judeţului Tulcea, sau alte structuri; 

c) acţiunile de control şi îndrumare la Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă; 

d) verificarea funcţionării şi a modului de înştiinţare-alarmare şi avertizare la sursele 

de risc. 

 

Capitolul IV 
  Atribuţiile Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (C.J.S.U.)  

Art. 9 

(1) Atribuţiile generale ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă: 

a) informează Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, prin 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al judeţului Tulcea, privind stările 

potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa producerii acestora; 

b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul judeţului, stabileşte măsuri şi 

acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor; 

c) declară, cu acordul Ministrului Afacerilor Interne, starea de alertă la nivel judeţean 

sau într-o zonă a judeţului şi propune instituirea stării de urgenţă; 
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d) analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare, necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 

e) informează Comitetul Naţional şi alte instituţii centrale asupra activităţii 

desfăşurate; 

f)     îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini, stabilite ulterior prin acte normative sau de 

către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă; 

g) după îndepărtarea situaţiei de urgenţă dispune măsuri specifice pentru restabilirea 

stării de normalitate. 

Art. 10  

  (1) Atribuţiile Preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sunt: 

a) conduce activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

b) convoacă întrunirea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

c) stabileşte ordinea de zi; 

d) conduce şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi semnează 

hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate; 

e) semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte 

normative; 

f)  informează operativ pe preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de 

Urgenţă; 

g) organizează verificarea Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din judeţ; 

h) conduce sau participă la activităţile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

i)   organizează evaluarea efectelor produse de situaţii de urgenţă. 

  Art. 11 

  (1) Atribuţiile Vicepreşedinţilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă: 

a) îndeplinesc obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele care le revin 

ca membri ai comitetului.   

  Art. 12  

  (1) Atribuţiile membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sunt 

următoarele: 

a) participă la şedinţele comitetului; 

b) prezintă informări şi puncte de vedere; 
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c) informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă 

asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi măsurilor 

adoptate; 

d) urmăresc aplicarea măsurilor şi hotărârilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă în sectoarele de competenţă; 

e) menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente; 

f) au drept de vot în cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

  Art. 13 

(1) Atribuţiile Consultanţilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

sunt: 

a) participă la şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

b) consiliază membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în probleme 

tehnice sau de specialitate; 

c) asigură documentarea tehnică de specialitate; 

d) sprijină Secretariatul Tehnic Permanent în elaborarea documentelor de 

specialitate pentru tipurile de risc gestionate; 

e) nu au drept de vot în cadrul şedinţelor Comitetului. 

  Art. 14 

(1) Atribuţiile Secretariatului Tehnic Permanent: 

a) asigură convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi 

transmiterea ordinii de zi; 

b) primeşte şi pregăteşte materialele de şedinţă; 

c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; 

d) gestionează documentele Comitetului Judeţean; 

e) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru pregătirea şi desfăşurarea 

şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

f) asigură punctul de contact cu Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; 

g) difuzează componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă cu reprezentare în zonă şi la alte autorităţi interesate, documente emise  
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de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind activităţile de prevenire 

şi de intervenţie; 

h) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau 

dispoziţii pe care le prezintă spre aprobare; 

i) întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii 

hotărârilor adoptate; 

j) îndeplineşte alte sarcini stabilite de Comitetul Judeţean, de preşedintele acestuia, 

precum şi de şeful Centrului Operaţional; 

  Art.15 

  (1) Atribuţiile Grupului de suport tehnic privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii 

hidrotehnice şi poluări accidentale sunt: 

    a) asigură, prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor Tulcea în colaborare cu 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea, elaborarea 

Planului Judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice 

periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, prin 

corelarea planurilor de apărare întocmite de Comitetele municipale, orăşeneşti şi 

comunale pentru situaţii de urgenţă, a planurilor de apărare ale Sistemelor hidrotehnice 

din judeţ, a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele 

de apă potenţial poluatoare, precum şi a planurilor de restricţii şi folosire a apei în 

perioade deficitare; 

  b) acordă asistenţă tehnică Comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru 

întocmirea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor 

accidentale; 

    c) avizează planurile de apărare municipale, orăşeneşti şi comunale, în vederea 

aprobării lor de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

    d) coordonează tehnic, la nivel judeţean, acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de 

urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice, secetă hidrologică şi 

poluări accidentale, aplicând prevederile din planurile judeţene de apărare şi asigurând 

legăturile cu Comitetul Ministerial şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din 

Ministerul Mediului şi Pădurilor, cu Administraţiile Bazinale de Apă şi Comitetele 
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judeţene situate în amonte şi în aval, conform sistemului informaţional operativ; 

    e) asigură consultanţa de specialitate, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii şi 

completării stocurilor de materiale şi mijloace de apărare pentru situaţii de urgenţă 

generate de inundaţii, gheţuri şi poluări accidentale, pentru întreţinerea şi repararea 

construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare proprii, pentru întreţinerea albiilor 

cursurilor de apă pe raza localităţilor, asigură verificarea anuală a situaţiei alocării şi 

cheltuirii acestor fonduri şi informează, în acest sens, preşedintele Comitetului Judeţean; 

    f) propune Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă inundarea dirijată, în 

perioade de ape mari sau de accidente la baraje, a unor terenuri, precum şi executarea 

unor breşe pentru evacuarea apei acumulate în incintă; 

  g) asigură, prin Centrul operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor Tulcea, în 

colaborare permanentă cu Centrul Operaţional al Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în  

timpul situaţiilor de urgenţă, a rapoartelor de sinteză, după încetarea acestora, precum şi 

transmiterea lor conform legislaţiei în vigoare;  

   h) asigură, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al 

Judeţului Tulcea, organizarea şi desfăşurarea la nivel judeţean, a exerciţiilor de simulare 

pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic de 

avertizare-alarmare a populaţiei, a fluxului primar de informare în caz de poluări 

accidentale, precum şi pentru instruirea autorităţilor administraţiei publice locale şi 

conştientizarea populaţiei asupra riscului la inundaţii;  

    i) asigură organizarea anuală a acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a 

construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi urmărirea 

realizării măsurilor şi lucrărilor stabilite cu această ocazie; 

   j) participă, în comisia stabilită de preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii 

de urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de inundaţii, accidente la 

construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale; 

   k) asigură, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea elaborarea Proceselor 

verbale de calamităţi pentru construcţii hidrotehnice avariate de viituri sau pentru surse 
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suplimentare de alimentare cu apă şi transmiterea lor la Centrul operativ pentru situaţii 

de urgenţă al Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

  Art. 16 

(1) Atribuţiile Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de incendii la fondul forestier naţional sunt: 

a) asigură, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 

elaborarea planului judeţean de protecţie împotriva incendiilor la fondul forestier 

naţional, prin corelarea planurilor de apărare întocmite de comitetele municipale, 

orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă; 

b) acordă asistenţă tehnică comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru 

întocmirea planurilor de apărare specifice; 

c) avizează planurile de protecţie împotriva incendiilor de pădure municipale, 

orăşeneşti şi comunale, în vederea aprobării de către preşedintele Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

d) coordonează tehnic acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

incendiile la fondul forestier naţional, asigurând legăturile cu Comitetul 

Ministerial pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă 

din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform sistemului 

informaţional operativ; 

e) asigură consultanţa de specialitate, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare 

constituirii şi completării stocurilor de materiale şi mijloace de apărare pentru 

situaţii de urgenţă generate de incendii la fondul forestier naţional; 

f) asigură, în colaborare permanentă cu Centrul Operaţional al Inspectoratului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, întocmirea rapoartelor operative zilnice, a 

rapoartelor de sinteză atât în timpul situaţiilor de urgenţă, cât şi după încetarea 

acestora, precum şi transmiterea lor la Centrul Operativ pentru situaţii de urgenţă 

din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

g) participă, în comisia stabilită de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la 

evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de incendii la fondul forestier naţional.
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  Capitolul V 

 Dotarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (C.J.S.U.)  

  Art. 17 
  (1) Lucrările Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se desfăşoară în sala 

de şedinţe a prefecturii sau după caz a Consiliului Judeţean; 

  (2) Spaţiile de lucru sunt echipate cu mobilier, aparatură şi echipament de 

comunicaţii, echipament de comunicaţii speciale şi de cooperare, informatică şi birotică, 

corespunzător atribuţiilor acestuia; 

  (3) Aparatura şi echipamentul de comunicaţii şi informatică, exceptând 

echipamentul de comunicaţii speciale şi de cooperare, se conectează cu centrul operativ 

corespondent şi fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare 

a datelor necesare funcţionării Sistemului Naţional; 

(4) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă asigură spaţii destinate 

conferinţelor şi comunicatelor de presă, de regulă cele utilizate în mod curent pentru 

astfel de activităţi; 

Art. 18 

 (1) Dotările pentru spaţiile de lucru ale Comitetului Judeţean şi pentru mass-

media se asigură de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale care le-au 

constituit; 

(2) Dotările pentru centrele operative se asigură de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale care le-au constituit; 

(3) Costurile lucrărilor de telecomunicaţii speciale vor fi suportate de către 

autorităţile administraţiei publice centrale sau locale.  

      Capitolul VI 

Art. 19 
Anexele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă TULCEA: 

Anexa nr. 1: Cadrul legislativ privind funcţionarea Comitetului Judeţean pentru       

                     Situaţii de Urgenţă şi activitatea acestuia; 

Anexa nr.2: Componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

Anexa nr.3: Componenţa nominală a Grupurilor de Suport Tehnic; 
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Anexa nr.4: Ghid privind convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de  

                    Urgenţă în şedinţă ordinară/extraordinară. 

 

 

PREFECT, 

 

FURDUI LUCIAN 

 
 

 

 
                                    
                                                                     

 
                                                                                                                            

 
                                                                                                                          
              

Avizat, 
Vicepreşedinte al Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă 
 

 Locotenent colonel, 
 

    PETROV DANIEL 
 

 
 
 
 

                                                                                                                         
Ȋntocmit, 

Secretariatul Tehnic Permanent al 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
             Plutonier adjutant 

PUIA IONELA 

 
 
 
 

                                                                                                                         
SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
 

ŞEF SERVICIU 
ORDEAN CRISTIAN GABRIEL 
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