
 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 57 
 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului 

Judeţului Tulcea nr.72/11.03.2021, întrunit în ședință extraordinară în ziua de 30.05.2022. 

Având în vedere: 

-  prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii 

de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

-  prevederile O.U.G. nr.15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către 

statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona 

conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare; 

Pe fondul intensificării crizei generate de conflictul militar care se desfăşoară pe teritoriul 
Ucrainei,  

Având în vedere necesitatea asigurării unor condiţii adecvate pentru transporturile rutiere 
cu ajutoare umanitare ce tranzitează Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, judeţul Tulcea, în 
contextul creșterii valorilor de trafic pe sensul de ieşire spre Ucraina; 

În vederea eliminării blocajelor generate de traficul intens în PTF Isaccea, pentru a scurta 
durata medie actuală de așteptare pentru convoaiele umanitare destinate populaţiei rămase în 
Ucraina, afectată de război,  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

Art.1 Analizând situaţia generată de blocajele de trafic înregistrate în zona Punctului de 
Trecere a Frontierei Isaccea (PTF), Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea 
stabilește următoarele măsuri, necesar a fi aplicate în vederea optimizării capacităților de tranzit 
spre Ucraina prin punctul de trecere a frontierei:  

 
1.1. Prioritizarea accesului transporturilor de asistență umanitară destinate regiunilor din 

Ucraina și facilitarea tranzitului acestora prin PTF Isaccea, în vederea asigurării integrității 
materialelor perisabile și de primă necesitate.  

1.2. Facilitarea accesului transporturilor rutiere umanitare se va realiza prin asigurarea 
preluării cu antemergător, de la intrarea în orașul Isaccea, și însoțirea acestora către culoarul de 
trecere special organizat până în PTF Isaccea, unde se vor derula toate procedurile legale stabilite 
pentru trecerea frontierei. 

 
Art.2 Se desemnează responsabil pentru coordonarea activităților menționate la art.1, 

domnul Timur Memet – subprefectul județului Tulcea.  
 
Art.3 Se desemnează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Tulcea să pună la dispoziţie o 

mașină de poliţie - antemergător, pentru preluarea convoaielor umanitare din locurile special 
amenajate la intrarea în oraşul Isaccea şi însoţirea acestora până în punctul de trecere a frontierei, 
la primirea solicitărilor. 

 
Art.4 Modalitatea de implementare a prevederilor prezentei hotărâri cade în sarcina 

Inspectoratului Judeţean de Poliţie Tulcea. 
 



 
 
Art.5 Diseminarea în spaţiul public - online, canale media sau prin organizarea de semne şi 

marcaje dedicate a fluxului de tranzit a transportatorilor de asistenţă umanitară prin Punctul de 
Trecere a Frontierei Isaccea, va fi asigurată de toate instituţiile cu responsabilităţi în domeniu din 
judeţul Tulcea. 
 

Art.6 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„DELTA” al judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor, 
pentru punere în aplicare. 

 
 

Emisă astăzi, 30 mai 2022 
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