Anexă la Ordinul Prefectului nr. 160/25.03.2010
REGULAMENT
de organizare, atribuţiile şi funcţionarea
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

CAPITOLUL I
Organizarea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă
Art.1. (1) Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare
comitet judeţean, se constituie şi funcţionează, potrivit legii, sub conducerea nemijlocită a
prefectului, ca organism interinstituţional de sprijin al managementului situaţiilor de
urgenţă, şi se compune din:
a) preşedinte : prefectul judeţului;
b) vicepreşedinte : preşedintele consiliului judeţean;
c) membrii: şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie
comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes
judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin in gestionarea situaţiilor de urgenţă,
precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii,
constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă;
d) consultanţi : experţi şi specialişti ai instituţiilor şi unităţilor de la pct. c).
Specialiştii cooptaţi în cadrul comitetului judeţean sunt constituiţi pe grupe de
suport tehnic, coordonate de câte un membru al comitetului judeţean.
(2) Structura organizatorică a comitetului pentru situaţii de urgenţă este prevăzută
în Anexa nr.1.
Art.2. Atribuţiile secretariatului tehnic permanent al comitetului judeţean sunt
îndeplinite de centrul operaţional din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă .

CAPITOLUL II
Atribuţiile comitetului judeţean
Art.3. Comitetul judeţean asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la
art.22 din Ordonanţa de Urgenţă a guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, preluând atribuţiile comisiei judeţene de apărare
împotriva dezastrelor.
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Comitetul Judeţean are următoarele atribuţii principale:
a) informează Comitetul naţional, prin Inspectoratul General, privind stările
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
b) evaluează situaţiile de urgenţă produse în zona de competenţă, stabileşte măsuri
şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor;
c) declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă la nivel
judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propune instituirea stării de
urgenţă;
d) analizează şi avizează planul judeţean pentru asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
e) informează Comitetul Naţional şi Consiliul Judeţean asupra activităţii
desfăşurate;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul
Naţional.
Art.4. Atribuţiile specifice ale comitetului judeţean sunt prevăzute în ,,Planul
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă” specifice tipurilor de risc de pe raza
judeţului.
Art.5.Personalul comitetului judeţean are următoarele atribuţii principale:
a) preşedintele: convoacă întrunirea comitetului judeţean, stabileşte ordinea de zi şi
conduce şedinţele acestuia; aprobă prin ordin deciziile, planurile, regulamentele
şi măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele
de colaborare şi proiectele de acte normative; informează operativ Comitetul
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi consiliul judeţean asupra activităţii
desfăşurate;
b) vicepreşedintele: îndeplineşte obligaţiile de membru prevăzute la lit. c) şi, în
absenţa preşedintelui, exercită atribuţiile acestuia;
c) membrii: participă la şedinţele comitetului judeţean, prezintă informări cu privire
la gestionarea tipurilor de risc din competenţa structurii pe care o reprezintă,
precum şi la îndeplinirea funcţiilor de sprijin ce le revin în situaţiile de urgenţă;
d) consultanţii: participă la şedinţele comitetului judeţean; consiliază membrii
acestuia asupra problemelor operative, tehnice şi de specialitate; asigură
documentarea tehnică de specialitate pentru tipurile de riscuri gestionate.
Art.6.(1) Pe linie de secretariat tehnic permanent al comitetului judeţean, centrul
operaţional din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean,
îndeplineşte următoarele atribuţii principale :
a) gestionează documentele comitetului judeţean;
b) asigură convocarea comitetului judeţean şi transmiterea ordinii de zi;
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c) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele comitetului judeţean şi
asigură prezentarea acestora preşedintelui şi membrilor;
d) asigură lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor
comitetului judeţean, inclusiv întocmirea procesului verbal;
e) asigură redactarea deciziilor adoptate de comitetul judeţean, precum şi a
ordinelor de punerea în aplicare a acestora, pe care le prezintă spre
aprobare;
f) asigură multiplicarea documentelor emise de comitetul judeţean şi
difuzarea lor autorităţilor interesate;
g) întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul
îndeplinirii deciziilor adoptate de comitetul judeţean;
h) conlucrează cu centrele operaţionale ale judeţelor limitrofe;
i) întocmeşte proiectele comunicatelor de presă ale comitetului judeţean;
j) urmăreşte realizarea suportului logistic al locului de desfăşurare a
şedinţelor comitetului judeţean;
k) îndeplineşte alte sarcini stabilite de comitet.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiunilor consultă specialişti şi din alte domenii de
activitate.

CAPITOLUL III
Funcţionarea comitetului judeţean
Art.7. (1) Comitetul judeţean se întruneşte semestrial sau ori de câte ori situaţia o
impune, la convocarea preşedintelui.
(2) Lucrările comitetului judeţean se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 2/3 din
membrii săi sau a înlocuitorilor desemnaţi.
(3) Convocarea membrilor comitetului judeţean se face, in scris, cu cel puţin 7
(şapte) zile înaintea şedinţelor ordinare . În convocator se precizează data, ora şi locul
desfăşurării şedinţei, proiectul ordinii de zi şi documentele ce urmează a fi analizate.
(4) In baza informaţiilor privind iminenţa sau producerea unui dezastru,
secretariatul tehnic permanent va convoca deîndată, din dispoziţia preşedintelui, comitetul
judeţean în şedinţă extraordinară.
(5)La şedinţele comitetului, după caz, se convoacă şi consultanţii specialişti
cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul analizat;
(6) Materialele necesare susţinerii problematicii înscrisă pe ordinea de zi, vor
fi întocmite şi înaintate inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean (centrul
operaţional) cu 7 (şapte) zile înainte de data stabilită pentru şedinţă.
(7) Materialele de la aliniatul (6), vor fi distribuite membrilor comitetului
judeţean cu cel puţin 5 (cinci) zile înaintea şedinţei.
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(8) Dezbaterile şi măsurile stabilite în cadrul şedinţei comitetului judeţean se
consemnează în scris de către secretariatul tehnic permanent. Pe această bază se întocmeşte
o hotărâre ce se adoptă de către comitetul judeţean şi se semnează de către preşedintele
acestuia. Hotărârea comitetului judeţean se adoptă cu votul a 2/3 din numărul membrilor
prezenţi, cu excepţia planului de evacuare, care se face în baza deciziei preşedintelui
comitetului.
(9) Hotărârile adoptate de către comitetul judeţean în şedinţa ordinară se
comunică factorilor interesaţi prin secretariatul tehnic permanent, în termen de cel mult 7
(şapte) zile de la data adoptării acesteia.
(10) Hotărârile adoptate de către comitetul judeţean în şedinţa ordinară se
comunică de urgenţă factorilor interesaţi.
(11) Consultanţii nu au drept de vot.
(12) Comitetul judeţean îşi desfăşoară activitatea pe baza planului anual şi
semestrial, elaborat de secretariatul tehnic permanent, aprobat în şedinţa din luna
noiembrie a anului precedent.
Art.8. Documentele privind activitatea comitetului judeţean se arhivează de către
secretariatul tehnic permanent cu respectarea prevederilor legale.
Art.9. Comitetul judeţean întocmeşte rapoarte după fiecare şedinţă ordinară sau
extraordinară şi la termenele prevăzute în regulamentele de apărare specifice pe tipuri de
dezastre.
CAPITOLUL IV
Asigurarea materială şi financiară
Art.10. (1) Lucrările comitetului judeţean se desfăşoară în spaţii special amenajate şi
echipate din cadrul sediului prefecturii.
(2) Spaţiile de lucru se echipează şi dotează cu mobilier, aparatură şi
echipamente de comunicaţii şi informatică, precum şi cu birotica necesară.
(3) Aparatura şi echipamentele de comunicaţii şi informatică prevăzute la
alin.(2) se conectează cu centrul operaţional şi fac parte din sistemul de comunicaţii, de
prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionării Sistemului Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă.
(4) În apropierea spaţiului de lucru al comitetului judeţean se amenajează o
sală multimedia, destinată conferinţelor de presă.
(5) Lista cu dotările principale necesare pentru activitatea comitetului judeţean
este prevăzut în Anexa nr.2.
Art.11. Fondurile băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurarea activităţilor
comitetului judeţean se asigură, potrivit legii.
Art.12. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
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Anexa nr. 1 la Regulament de organizare, atribuţiile şi funcţionarea
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Art.1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă are următoarea structură
organizatorică:
Preşedinte - Prefectul judeţului Harghita;
Vicepreşedinte - Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita;
Membrii:
1) Subprefect;
2) Inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,OLTUL,, al judeţului
Harghita;
3) Director executive al Direcţiei pentru Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate,
Dezvoltare Economică şi Afaceri Europene;
4) Inspector şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita;
5) Inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita;
6) Prim adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
,,OLTUL” al Judeţului Harghita;
7) Şeful Direcţiei Judeţene de Informaţii Harghita;
8) Locţiitorul şefului Direcţiei Judeţene de Informaţii Harghita;
9) Şeful Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale Harghita;
10)
Comandantul Garnizoanei Miercurea-Ciuc;
11)
Comandantul Centrului Militar Judeţean Harghita;
12)
Şeful Oficiului de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru
Apărare Harghita;
13)
Directorul Sistemului de Gospodărire al Apelor Harghita, Miercurea-Ciuc,
bazinul hidrografic Olt;
14)
Director coordonator al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Harghita;
15)
Director executiv al Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean
Harghita;
16)
Şeful Secţiei de Drumuri Naţionale Miercurea-Ciuc;
17)
Director executiv al Direcţiei Drumuri Judeţene şi Transport în Comun din
cadrul Consiliului Judeţean Harghita;
18)
Directorul Sucursalei S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice
ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A. Sucursala Harghita;
19)
Inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita;
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20)
Director coordonator al Direcţiei pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală;
21)
Director al Inspectoratului Teritorial în Construcţii Centru – Direcţia
Judeţeană de Control în Construcţii Harghita;
22)
Director coordonator al Agenţiei de Protecţie a Mediului Harghita;
23)
Director coordonator al Direcţiei de Sănătate Publică Harghita;
24)
Director coordonator adjunct pentru control şi sănătate publică din cadrul
Direcţiei de Sănătate Publică Harghita;
25)
Reprezentant al Regionalei CFR Braşov pentru Judeţul Harghita - Şef Staţie
Miercurea-Ciuc;
26)
Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor „Mureş”, Târgu Mureş,
bazinul hidrografic Mureş;
27)
Director coordonator adjunct al Comisariatul Judeţean Harghita - Garda
Naţională de Mediu;
28)
Arhitect şef al judeţului Harghita în cadrul Consiliului Judeţean Harghita;
29)
Ofiţer de implementare OMV Petrom S.A., sucursala Harghita;
30)
Inspector şef al Agenţiei Naţionale de Imbunătăţiri Funciare, Unitatea de
Administrare Harghita;
31)
Director al Direcţiei Silvice Harghita;
32)
Director relaţii locale S.C. Romtelecom S.A. Harghita;
33)
Directorul Societăţii de Cruce Roşie, filiala Harghita;
34)
Director coordonator al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Harghita;
35)
Director coordonator al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita;
36)
Director executiv al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean
Harghita;
37)
Şef centru operaţional E-On Gaz Distribuţie S.A. Miercurea-Ciuc;
38)
Director general al S.C GOSCOM S.A Miercurea-Ciuc;
39)
Manager general al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Harghita.
Art.2. Se constituie Grupurile de suport tehnic, pe tipuri de dezastre, formate din
consultanţi, coordonate de câte un membru al comitetului judeţean pentru situaţii de
urgenţă:
2.1 Grupul de suport tehnic pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice cu următoarele
secţiuni:
Inundaţii, gheţuri, accidente la construcţii hidrotehnice ;
Furtuni, depuneri de gheaţă şi chiciură ;
Înzăpeziri, viscol şi polei ;
Îngheţuri timpurii sau târzii, grindină şi secetă.
2.2 Grupul de suport tehnic pentru apărare împotriva efectelor seismice şi
alunecărilor de teren.
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2.3 Grupul de suport tehnic pentru accident nuclear, căderi de obiecte cosmice,
explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la
conducte magistrale şi urbane.
2.4 Grupul de suport tehnic pentru accidente deosebit de grave pe căile de
comunicaţii.
2.5 Grupul de suport tehnic pentru asistenţă medicală de urgenţă în caz de dezastre
şi epidemii.
2.6 Grupul de suport tehnic pentru explozii şi supravegherea contaminării
radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale.
2.7 Grupul de suport tehnic pentru incendii în masă.
2.8 Grupul de suport tehnic pentru incendii la fondul forestier.
2.9 Grupul de suport tehnic pentru telecomunicaţii.
2.10 Grupul de suport tehnic pentru primirea ,depozitarea şi distribuirea materialelor
necesare intervenţiei în vederea înlăturării dezastrelor şi ajutorării sinistraţilor.
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Anexa nr. 1 la Regulament de organizare, atribuţiile şi funcţionarea
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

L I S T A
cu dotările principale pentru
Comitetul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

Mobilier : birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu ;
Aparate radio şi TV color ;
Mijloace de comunicaţii şi informatice ;
Aparatură de multiplicat documente;
Hărţi digitale, harta României, harta judeţului şi judeţelor limitrofe;
Hărţi şi planuri topografice şi cadastrale;
Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranţă pentru continuarea
lucrului ;
Mijloace individuale de protecţie, iluminat, de prim ajutor şi de apărare împotriva
incendiilor ;
Acte normative specifice şi literatură de specialitate;
Planuri şi programe specifice;
Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare.

NOTĂ : În funcţie de necesităţi, anexa se completează cu alte categorii de bunuri materiale
utile îndeplinirii atribuţiilor specifice, în raport cu extinderea competenţelor.
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