Anexa nr. 1

REGULAMENTUL

PRIVIND ORGANIZAREA, ATRIBU IILE ŞI FUNC IONAREA
COMITETULUI JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN
AL JUDETULUI DÂMBOVI A
CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE
Articolul 1. Prezentul Regulament stabileşte modul de constituire, organizare,
func ionare, componen a, atribu iile specifice şi dotarea Comitetului Jude ean pentru
Situa ii de Urgen DÂMBOVI A, fiind elaborat în conformitate cu prevederile
Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 21/2004 aprobat prin Legea nr 15/2005
privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen cu complet rile şi
modific rile ulterioare, ale Hot rârii Guvernului nr.1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatoric , atribu iile, func ionarea şi
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situa ii de urgen , ale Ordinul
ministrului administra iei şi internelor şi ministrului mediului şi p durilor nr.
192/1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situa iilor de
urgen generate de inunda ii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construc ii hidrotehnice, polu ri accidentale pe cursurile de ap şi polu ri marine în
zona costier şi ale Legii nr. 340 din 12.07.2004 privind Institu ia Prefectului cu
modific rile şi complet rile ulterioare.
Articolul 2. Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen , denumit în continuare
Comitetul Jude ean, este organism interinstitu ional de sprijin al managementului
situa iilor de urgen la nivelul jude ului Dâmbovi a.
Articolul 3. Comitetul Jude ean se subordoneaz Comitetul na ional pentru
situa ii speciale de urgen şi are în subordine comitetele municipale, or şeneşti şi
comunale pentru Situa ii de Urgen din jude ul Dâmbovi a şi conlucreaz cu celulele
de urgen organizate de c tre societ ile comerciale cu surse de risc în caz de dezastre.
CAPITOLUL II. ORGANIZARE
Articolul 4. (1) Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen se constituie şi
func ioneaz potrivit legii, sub conducerea nemijlocit a prefectului jude ului
Dâmbovi a, în calitate de preşedinte şi doi vicepreşedin i, unul în persoana
preşedintelui Consiliului Jude ean Dâmbovi a şi cel lalt în persoana Inspectorului
Şef al I.S.U. „Basarab I” al jude ului Dâmbovi a. Din acesta fac parte membrii
numi i dintre şefii de servicii publice deconcentrate, descentralizate şi de gospod rire
comunal , conduc tori ai institu iilor publice, regiilor autonome şi societ ilor
comerciale de interes jude ean care îndeplinesc func ii de sprijin în gestionarea
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situa iilor de urgen , precum şi manageri ai operatorilor economici care, prin specificul
activit ii, constituie factori de risc poten ial generatori de situa ii de urgen . Comitetul
Jude ean al jude ului Dâmbovi a cuprinde membrii permanen i şi membrii suplean i
care pot fi modifica i în func ie de nevoile Comitetului Jude ean.
(2) Consultan ii din Comitetul Jude ean sunt stabili i prin ordin al prefectului
dintre exper ii şi specialiştii aparatului propriu sau ai institu iilor şi structurilor
subordonate.
Articolul 5.(1) Structura operativ permanent a Comitetului Jude ean este
Secretariatul Tehnic Permanent asigurat de c tre Centrul Opera ional al Inspectoratului
pentru Situa ii de Urgen ”Basarab I” al jude ului Dâmbovi a.
(2) Componen a nominal a Secretariatului Tehnic Permanent este prezentat în
Anexa nr. 6.
CAPITOLUL III. ATRIBU II
A.

Atribu iile Comitetului Jude ean

Articolul 6. Comitetul Jude ean asigur îndeplinirea atribu iilor principale
prev zute la art. 22 din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen , aprobat prin Legea
nr.15/2005, cu modific rile şi complet rile ulterioare, preluând atribu iile Comisiei
Jude ene de Ap rare Împotriva Dezastrelor.
Articolul 7. Atribu iile specifice ale Comitetului Jude ean pentru gestionarea
tipurilor de risc de pe raza jude ului Dâmbovi a sunt:
a/ în perioada pre-dezastru:
a.1. – identific , inventariaz şi monitorizeaz st rile poten ial generatoare de
situa ii de urgen pe teritoriul jude ului;
a.2. – organizeaz culegerea de informa ii şi fluxul informa ional-decizi ional din
teritoriu;
a.3. – analizeaz şi avizeaz Planurile jude ene pentru asigurarea resurselor
umane, materiale şi financiare necesare gestion rii situa iilor de urgen ;
a.4. – informeaz Comitetul Na ional, prin Inspectoratul General pentru Situa ii
de Urgen , privind st rile poten ial generatoare de situa ii de urgen şi iminen a
producerii acestora;
a.5. – informeaz popula ia asupra factorilor de risc ce pot genera situa ii de
urgen ;
a.6. – coordoneaz preg tirea popula iei şi angaja ilor privind prevenirea,
protec ia şi interven ia în situa ii de urgen ;
a.7. – solicit fondurile b neşti de la bugetul local pentru realizarea dot rilor şi
desf şurarea activit ilor de management al situa iilor de urgen ;
a.8. – analizeaz şi avizeaz regulamentele de organizare şi func ionare ale
comitetelor locale pentru situa ii de urgen din jude ;
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a.9. – se întruneşte semestrial şi ori de câte ori situa ia o impune, la convocarea
preşedintelui pentru analizarea modului de îndeplinire a ac iunilor de prevenire
prezentate în Planurile proprii de protec ie, interven ie şi de preg tire;
a.10. – elaboreaz Planurile anuale de activit i;
a.11. – îndeplineşte orice alte atribu ii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul
Na ional;
b/. pe perioada apari iei situa iilor de urgen :
b.1. – informeaz Comitetul Na ional, prin Inspectoratul General pentru Situa ii
de Urgen , privind apari ia situa iilor de urgen ;
b.2. – analizeaz informa iile primare despre situa ia de urgen ivit şi evolu ia
probabil a acesteia;
b.3. – declar , cu acordul ministrului afacerilor interne, “STAREA DE
ALERT ” la nivelul jude ului sau în mai multe localit i ale jude ului şi propune
instituirea “STARII DE URGEN ”;
b.4. – pune în aplicare m surile prev zute în Planul de protec ie şi interven ie în
situa ii de urgen e, în func ie de situa ia concret din zon ;
b.5. – evalueaz situa iile de urgen produse în unit ile administrativ-teritoriale,
stabileşte m surile şi ac iunile specifice pentru gestionarea acestora şi urm reşte
îndeplinirea lor;
b.6. – dispune constituirea unui grup operativ format din membrii Comitetului
Jude ean sau al i specialişti în domeniu, care s se deplaseze în zona afectat pentru
informare şi luarea deciziilor, precum şi pentru conducerea nemijlocit a ac iunilor de
interven ie, când posibilit ile comitetelor locale sunt dep şite sau sunt afectate mai
multe localit i;
b.7. – dispune înştiin area şi alarmarea autorit ilor, institu iilor publice,
operatorilor economici şi popula iei din zonele ce pot fi afectate;
b.8. – informeaz Comitetul Na ional şi Consiliul Jude ean Dâmbovi a asupra
activit ii desf şurate;
b.9. – asigur informarea popula iei, prin mass-media, despre evolu ia şi
amploarea situa iei de urgen , ac iunile întreprinse pentru limitarea acesteia şi m surile
ce se impun în continuare;
b.10. – asigur evacuarea popula iei, salaria ilor şi bunurilor din zonele afectate;
b.11. – îndeplineşte orice alte atribu ii şi sarcini stabilite de lege sau Comitetul
Na ional.
c/ – în perioada post-dezastru:
c.1. – desemneaz colectivul pentru conducerea ac iunilor de refacere şi
reabilitare a zonelor afectate;
c.2. – organizeaz echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi
evaluarea efectelor şi pagubelor produse, în vederea comunic rii acestora la Comitetul
Na ional;
c.3. – analizeaz cauzele producerii situa iei de urgen şi stabileşte m suri de
prevenire şi limitare a efectelor dezastrelor;
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c.4. – asigur informarea popula iei, prin mass-media, despre evolu ia şi m rimea
situa iei de urgen , ac iunile întreprinse pentru limitarea acesteia şi m surile ce se
impun în continuare;
c.5. – stabileşte şi urm reşte repartizarea şi utilizarea ajutoarelor materiale şi
b neşti acordate de guvern, de organiza ii non-guvernamentale na ionale/ interna ionale,
persoane fizice sau juridice;
c.6. – avizeaz documenta iile privind acordarea fondurilor necesare pentru
refacerea lucr rilor de infrastructur ;
c.7. – reactualizeaz planurile de protec ie şi interven ie în situa ii de urgen ;
c.8. – îndeplineşte orice alte atribu ii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul
Na ional.
B. Atribu iile personalului Comitetului Jude ean
Articolul 8. Personalul Comitetului Jude ean are urm toarele atribu ii:
a)
preşedintele: convoac întrunirea Comitetului Jude ean, stabileşte
ordinea de zi prin Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul Centrului Opera ional al
I.S.U. Dâmbovi a şi conduce şedin ele acestuia; aprob prin ordin deciziile, planurile,
regulamentele şi m surile adoptate; semneaz avizele, acordurile, împuternicirile,
protocoalele de colaborare şi proiectele de acte normative; informeaz operativ
Comitetul Na ional pentru Situa ii de Urgen şi Consiliul Jude ean Dâmbovi a asupra
activit ii desf şurate;
vicepreşedin i:
b)
 preşedintele Consiliului Jude ean Dâmbovi a: îndeplineşte obliga iile ce-i
revin ca membru al Comitetului Jude ean prev zute la litera c) şi, în absen a
preşedintelui, exercit atribu iunile acestuia (conf. H.G. nr. 1491 din 09.09.2004).
 Inspectorului Şef al I.S.U. „Basarab I” al jude ului Dâmbovi a: îndeplineşte
obliga iile ce-i revin ca membru al Comitetului Jude ean prev zute la litera c) şi
atribu iile de coordonare unitar a tuturor componentelor cu responsabilit i în
realizarea interven iei (conf. O.U.G. nr. 89/2014).
c)
membrii permanen i: particip la şedin ele Comitetului Jude ean;
prezint inform ri şi puncte de vedere cu privire la gestionarea tipurilor de risc din
componen a structurii pe care o reprezint , urm resc îndeplinirea func iilor de sprijin ce
le revin în situa iile de urgen în sectoarele de competen ; men in permanent leg tura
cu centrele operative corespondente din jude ul Dâmbovi a şi jude ele limitrofe;
informeaz cu operativitate Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U.;
coordonatorii
grupurilor de suport tehnic, au
d)
responsabilitatea s elaboreze sau s reactualizeze planurile jude ene privind
managementul situa iei de urgen generat de tipurile de risc pe care le gestioneaz , în
termen de 30 de zile de la actualizarea prezentului ordin. Aceste planuri se vor întocmi
în 2 exemplare şi vor fi înaintate spre aprobare preşedintelui Comitetului Jude ean
pentru Situa ii de Urgen Dâmbovi a; exemplarul nr. 1 se va înainta c tre
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Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen , care
func ioneaz în cadrul I.S.U. „Basarab I” al jude ului Dâmbovi a (Târgovişte, Şoseaua
G eşti, nr. 9, tel. 0245/611212, fax. 0245/634020), iar exemplarul nr. 2 r mâne la
coordonatorul grupului de suport tehnic care are obliga ia de a instrui membrii din
cadrul grupului de suport tehnic privind modul de punere în aplicare a prevederilor
planului în caz de necesitate, când situa ia o impune;
- Coordonatorii grupurilor de suport tehnic, asigur prin membrii grupului
procedurarea activit ilor stabilite prin planul de m suri.
- Activitatea grupurilor de suport tehnic va fi analizat semestrial sau ori de câte
ori situa ia o va impune în vederea stabilirii de m suri pentru îmbun t irea activit ii;
concluziile şedin ei de analiz vor fi înaintate c tre Secretariat Tehnic Permanent al
C.J.S.U. în vederea prezent rii şi analizei în şedin ele C.J.S.U.
e) membrii suplean i: particip la şedin ele Comitetului Jude ean în cazul
în care sunt convoca i de c tre Secretariatul Tehnic; prezint inform ri şi puncte de
vedere cu privire la gestionarea tipurilor de risc din componen a structurii pe care o
reprezint , urm resc îndeplinirea func iilor de sprijin ce le revin în situa iile de urgen
în sectoarele de competen ; men in permanent leg tura cu centrele operative
corespondente din jude ul Dâmbovi a şi jude ele limitrofe; informeaz cu operativitate
Secretariatul Tehnic al C.J.S.U.;
- atât membrii permanen i cât şi membrii suplean i au drept de vot;
f)
consultan ii: particip la şedin ele Comitetului Jude ean; consiliaz
membrii acestuia asupra problemelor operative, tehnice şi de specialitate; asigur
documentarea tehnic de specialitate pentru tipurile de risc gestionate pe teritoriul
jude ului Dâmbovi a; consultan ii nu au drept de vot.
Articolul 9. (1) Centrul Opera ional din cadrul Inspectoratului pentru Situa ii de
Urgen Jude ean Dâmbovi a, prin Secretariatul Tehnic Permanent asigur îndeplinirea
urm toarelor atribu ii principale:
a) - gestioneaz documentele Comitetului Jude ean Dâmbovi a;
b) - asigur convocarea Comitetului Jude ean şi transmiterea ordinii de zi,
membrilor acestuia;
c) - preg teşte materialele pentru şedin ele Comitetului Jude ean, le prezint spre
aprobare preşedintelui şi le distribuie membrilor acestuia ;
d) - asigur desf şurarea lucr rilor şi opera iunile de secretariat pe timpul
şedin elor Comitetului Jude ean, inclusiv întocmirea procesului-verbal;
e) - asigur redactarea hot rârilor adoptate de c tre Comitetul Jude ean, precum
şi a ordinelor de punere în aplicare a acestora, pe care le prezint spre
aprobare;
f) - asigur multiplicarea documentelor emise de c tre Comitetul Jude ean şi
difuzarea lor autorit ilor interesate;
g) - întocmeşte inform ri periodice privind situa ia operativ sau stadiul
îndeplinirii deciziilor adoptate de Comitetul Jude ean;
h) - conlucreaz cu centrele opera ionale ale jude elor limitrofe;
i) - întocmeşte proiectele comunicatelor de pres ale Comitetului Jude ean;
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j) - urm reşte realizarea suportului logistic al locului de desf şurare a şedin elor
de lucru ale Comitetului Jude ean;
k) - îndeplineşte alte sarcini stabilite de Comitetul Jude ean.
(2) Pentru îndeplinirea atribu iilor specifice gestion rii situa iilor de urgen
specifice jude ului Dâmbovi a, Secretariatul Tehnic Permanent consult specialişti din
alte domenii de activitate, pe tipuri de urgen e.
CAPITOLUL IV. FUNC IONARE
Articolul 10. (1) Comitetul Jude ean Dâmbovi a se întruneşte semestrial şi ori de
câte ori situa ia o impune, la convocarea preşedintelui.
(2) Şedin ele Comitetului Jude ean se desf şoar în prezen a majorit ii
membrilor sau a înlocuitorilor desemna i.
(3) Convocarea membrilor Comitetului Jude ean pentru şedin se realizeaz , de
regul , cu minimum 7 (şapte) zile înainte de data desf şur rii, la ordinul preşedintelui.
(4) Hot rârile Comitetului Jude ean se adopt cu votul a dou treimi din
num rul membrilor prezen i şi se redacteaz de c tre Secretariatul Tehnic Permanent,
cu excep ia punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei
preşedintelui comitetului.
(5) Materialele necesare sus inerii problematicii înscris pe Ordinea de zi, vor fi
întocmite şi înaintate Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii de Urgen Dâmbovi a cu
5 (cinci) zile înainte de data stabilit pentru şedin .
(6) Materialele de la alin.(5) vor fi distribuite membrilor Comitetului Jude ean, cu
cel pu in 3 (trei) zile înaintea şedin ei.
(7) Consultan ii nu au drept de vot.
(8) Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen Dâmbovi a îşi desf şoar
activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de c tre Secretariatul Tehnic Permanent.
Articolul 11. (1) Lucr rile Comitetului Jude ean se desf şoar în sala de
conferin e de la parterul cl dirii Prefecturii, amenajat şi echipat prin grija Consiliului
Jude ean Dâmbovi a.
(2) Comitetul Jude ean amenajeaz o sal multimedia, în apropierea spa iilor de
lucru, destinat conferin elor şi comunicatelor de pres .
(3) Spa iile de lucru ale Secretariatului Tehnic Permanent sunt asigurate la sediul
Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen „Basarab I” Dâmbovi a şi vor fi echipate cu
mobilier, aparatur , echipamente de comunica ii speciale şi de cooperare, informatic şi
birotic .
(7) Centrul Opera ional al Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii de Urgen este
dotat conform normelor elaborate de c tre Ministerul Afacerilor Interne.
(8) Dot rile pentru spa iile de lucru ale Comitetului Jude ean şi pentru massmedia, precum şi costurile lucr rilor de amenajare, între inere şi repara ii vor fi
asigurate şi suportate de c tre Consiliul Jude ean Dâmbovi a.
Articolul 12. Fondurile b neşti pentru realizarea dot rilor şi desf şurarea
activit ilor Comitetului Jude ean se asigur în condi iile legii, de la bugetul de stat.
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