Anexa nr. 1 la Ordinul prefectului nr...... din............... 2020

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare al
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău
CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE
Art.l (1) Prin prezentul „Regulament" se stabilește modul de constituire, organizare,
funcționare, componența și atribuțiile Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență Bacău, denumit în continuare C.J.S.U.

(2) Pentru asigurarea unui mecanism managerial, menit să asigure în mod unitar și

profesionist gestionarea unor situații de urgență ce pot apărea pe teritoriul național, au fost
adoptate următoarele acte normative, ce stau la baza constituirii și funcționării comitetelor
pentru situații de urgență, respectiv a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău,

astfel:
> Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

21/2004 privind Sistemul Național de

Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
> Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul

managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea
O.U.G. nr. 21/2014;

> Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența

Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
> Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea

unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării
împotriva incendiilor;

> Hotărârea

Guvernului

nr.

1490/2004

pentru

aprobarea

Regulamentului

de

organizare și funcționare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

> Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru

privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor
operative pentru situații de urgență;

> Legea nr. 481/2004 privind Protecția Civilă, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;
> Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
> Ordin comun al M.M.P./M.A.I. nr. 459/79/2019 pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice

având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente
la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în
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zona costieră;
> Hotărârea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale de

prevenire a situațiilor de urgență;
> Hotărârea

Guvernului nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei naționale de

comunicare si informare publică pentru situații de urgență;

> Hotărârea

Guvernului nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de

protecție civilă;

> Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;
> Ordinul

comun

M.T.C.T./.M.A.I.

nr.

1995/1160/2006,

pentru

aprobarea

Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la

cutremure și/sau alunecări de teren;

> Ordinul comun M.M.S.C./ M.A.I./ M.D.R.A.P. nr. 330/44/2178/2013 pentru

aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de
inundații și secetă hidrologică și a Manualului Primarului pentru managementul situațiilor
de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică.

Art.2 C.J.S.U. reprezintă organismul interinstituțional de sprijin al managementului situațiilor de

urgență, constituit la nivelul județului Bacău sub conducerea nemijlocită a președintelui C.J.S.U.,
prefectul județului Bacău.

Art.3 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău se subordonează Comitetului

Național pentru Situații de Urgență și are în subordine comitetele locale pentru situații

de

urgență din județ (municipale, orășenești și comunale). Organizarea, atribuțiile și funcționarea
C.J.S.U. sunt stabilite prin prezentul regulament aprobat prin ordin al prefectului.

Art.4 în vederea gestionării eficiente a situațiilor de urgență care se pot produce pe teritoriul

județului, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău urmărește cu precădere

următoarele acțiuni:
a. avertizarea populației, instituțiilor și agenților economici din zonele de risc;

b. declararea stării de alertă conform prevederilor legale;
c. punerea în aplicare a planurilor, măsurilor specifice de prevenire, protecție și

intervenție;

d. intervenția operativă cu forțe și mijloace, în funcție de situația de urgență, pentru

limitarea și înlăturarea efectelor negative produse de aceasta;
e. acordarea de ajutoare de urgență;
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f. solicitarea de asistență din partea Comitetului Național pentru Situații de Urgență;

g. constatarea pagubelor și înaintarea propunerilor pentru acordarea despăgubirilor
persoanelor fizice sau juridice;

h. alte măsuri prevăzute de lege.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CJ.S.U. Bacău

Art.5 (1) CJ.S.U. se constituie și funcționează, potrivit legii, sub conducerea nemijlocită a
prefectului, ca organism de sprijin al managementului situațiilor de urgență, și se compune din:
> Președinte: prefectul județului Bacău;
> Vicepreședinte: președintele Consiliului Județean Bacău, acesta îndeplinind obligațiile

președintelui în lipsa acestuia, precum și pe cele ce ii revin ca membru al comitetului;
> Vicepreședinte cu atribuții de coordonare unitară a tuturor componentelor cu
responsabilități în realizarea intervenției: inspectorul șef al Inspectoratului pentru

Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE" al județului Bacău, cu atribuții de coordonare
unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției;
> Membri: șefi ai serviciilor deconcentrate, descentralizate și de gospodărire comunală,
conducători ai unor instituții, regii autonome și societăți comerciale, ai agenților

economici care, prin specificul activităților desfășurate, constituie factori de risc potențial
generatori de situații de urgență;
> Consultanți în CJ.S.U. sunt:
a) experți și specialiști din aparatul propriu al autorităților administrației publice care

constituie comitetul județean sau din instituții și unități în subordine;
b) reprezentanți ai altor instituții și servicii publice cu atribuții în domeniu, ai operatorilor

economici de interes județean care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor
de urgență, precum și ai operatorilor economici care prin specificul activității lor,

constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.
(2) Membrii CJ.S.U. sunt de drept persoanele care ocupă sub orice formă funcțiile
prevăzute în Anexa nr. 2 a prezentului ordin.

(3) Componența CJ.S.U. este prezentată în Anexa nr. 2 la prezentul regulament.
(4) Orice modificare nominală a persoanelor care ocupă funcțiile prevăzute în
Anexa nr. 2 a prezentului ordin se comunică oficial, de îndată, dar nu mai târziu de

24 de ore către secretariatul tehnic al Comitetului care funcționează in cadrul
I.S.U J. Bacău.
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Art.6.CU Secretariatul tehnic permanent al C.J.S.U. Bacău este asigurat prin compartimentul
de specialitate din cadrul Centrului operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Mr. CONSTANTIN ENE"al Județului Bacău.

(2) Pentru gestionarea tipurilor de risc existente pe teritoriul județului, se organizează
Grupuri de suport tehnic în conformitate cu legislația în vigoare, constituite din experți și

specialiști din cadrul agenților economici și instituțiilor publice de specialitate. Denumirea
grupurilor de suport tehnic precum și componența acestora este prezentată în Anexa nr. 3 a

prezentului ordin.

(3) Grupurile de suport tehnic se întrunesc la sediul instituției care reprezintă autoritatea

cu rol principal, în calitate de entitate cu competențe și capabilități care integrează și
coordonează acțiunile desfășurate pentru asigurarea managementului tipului de risc. în situații

excepționale, grupurile de suport tehnic se întrunesc în alte locații, stabilite la propunerea
șefului de grup, cu acordul prefectului.

(4) Orice modificare nominală a persoanelor care ocupă funcțiile prevăzute în
Anexa nr. 3 se comunică oficial, de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore către

I.S.U J. Bacău.

Art.7 Componența nominală a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și a Grupurilor

de Suport Tehnic, se reactualizează permanent de către Secretariatul Tehnic Permanent al

C.J.S.U., în funcție de modificările survenite în organigramele instituțiilor pe baza informațiilor
transmise de către acestea, sau la apariția unor noi riscuri la nivelul județului și se aprobă prin
ordin al prefectului.

Art.8 în vederea monitorizării permanente și asigurării coordonării acțiunilor de intervenție
asociate situațiilor de urgență, s-a constituit ca organism de lucru al C.J.S.U., Centrul Județean

de Coordonare și Conducerea Intervenției Bacău, denumit în continuare C.J.C.C.I.

Art.9 (1) Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Bacău (C.J.C.C.I.)

reprezintă structura interinstituțională destinată analizei și evaluării situației de urgență,

asigurării suportului decizional a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și coordonării
acțiunilor de intervenție asociate situațiilor de urgență produse ca urmare a manifestării

factorilor de risc.
(2) C.J.C.C.I are în compunere personal din cadrul I.S.U.J. Bacău, precum și experți și
specialiști din cadrul instituțiilor și operatorilor economici de interes județean și local care asigură

funcții de sprijin.
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(3) Procedura operațională privind activarea și funcționarea Centrului Județean de

Coordonare și Conducere a Intervenției Bacău, precum si alte proceduri, după caz, se elaborează

la nivelul Secretariatului Tehnic al CJSU Bacău, și se aprobă de prefectul județului, în calitatea sa
de președinte al CJSU Bacău.
(4) Activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției se realizează

cu aprobarea președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență la propunerea
inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgenta "Mr. CONSTANTIN ENE" al

Județului Bacău.
(5) C.J.C.C.I. își desfășoară activitatea în spațiul special destinat, în cadrul I.S.U.J. Bacău

sub conducerea inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgenta "Mr. CONSTANTIN
ENE" al Județului Bacău.

Art.10 Monitorizarea situațiilor de urgență de către CJ.S.U. se asigură prin intermediul

Centrului Operațional Județean din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență " Mr.
CONSTANTIN ENE " al Județului Bacău.

Art.ll (1) La nivel județean, comandantul acțiunii este inspectorului șef al Inspectoratului
pentru Situații de Urgență "Mr. CONSTANTIN ENE" al Județului Bacău sau înlocuitorul legal.

(2) Comandantul acțiunii are următoarele atribuții:

a) coordonează forțele de intervenție stabilite pentru înlăturarea consecințelor situației de
urgență;
b) informează comitetul pentru situații de urgență competent despre evoluția situației de

urgență și modul de desfășurare a intervenției;

c) dispune suplimentarea forțelor de intervenție în funcție de evoluția situației de urgență;
d) desemnează comandanți ai intervenției din cadrul autorităților responsabile, în funcție
de tipul de risc produs și de amploarea și intensitatea situației de urgență;
e) asigură implementarea deciziilor comitetului pentru situații de urgență competent,

referitoare la gestionarea situației de urgență.
(3) Comandantul intervenției este persoana care asigură în teren conducerea forțelor și

mijloacelor aparținând autorităților responsabile, implicate în acțiunile de răspuns.
(4) Comandantul/Comandanții intervenției se subordonează operațional comandantului

acțiunii și asigură conducerea forțelor și mijloacelor care acționează în zona/sectorul de
intervenție repartizat de comandantul acțiunii.
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(5) în exercitarea atribuțiilor specifice, comandantul acțiunii și comandantul intervenției

emit ordine cu caracter operativ, care sunt obligatorii pentru toate forțele și mijloacele implicate
în acțiunile de răspuns, indiferent de proveniența acestora.

(6) în funcție de evoluția situației operative, comandantul acțiunii este abilitat să dispună

suplimentarea forțelor și mijloacelor de către oricare autoritate responsabilă.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI, VICEPREȘEDINȚILOR,
MEMBRILOR ȘI CONSULTANȚILOR C J.S.U.

Art.12 Atribuțiile președintelui, vicepreședintelui, membrilor și consultanților C.J.S.U. sunt

stabilite în conformitate cu H.G. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind
structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative

pentru situații de urgență. Membrii C.J.S.U. își desfășoară activitatea în conformitate cu

atribuțiile stabilite prin ordin al prefectului în funcție de situația operativă înregistrată,

necesitățile de gestionare a situațiilor de urgență și de actele normative care reglementează
activitatea instituțiilor pe care le reprezintă, astfel:
a) Președintele are următoarele atribuții:

-

convoacă întrunirea C.J.S.U., stabilește ordinea de zi și conduce ședințele acestuia;

-

aprobă prin ordin deciziile, planurile, regulamentele și alte măsuri adoptate;

-

semnează hotărârile,

planurile,

programele,

regulamentele, avizele, acordurile,

împuternicirile, protocoalele și proiectele de acte normative, procedurile specifice și
alte măsuri adoptate;

-

informează operativ președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență
asupra activității desfășurate.

b) Vicepreședintele, președinte al Consiliului Județean Bacău, îndeplinește obligațiile

președintelui în lipsa acestuia, precum și pe cele ce îi revin ca membru al comitetului.
c) Vicepreședintele, inspector șef al I.S.U.J. Bacău: are atribuții de coordonare unitară a
tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției, astfel:

-

propune președintelui întrunirea C.J.S.U.;

-

coordonează procesul informațional - decizional;

-

asigură implementarea hotărârilor comitetului, referitoare la gestionarea situațiilor de
urgență.
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d) Membrii:
-

participă la ședințele C.J.S.U. și își exercită dreptul de vot;

-

prezintă informări și puncte de vedere cu privire la gestionarea tipurilor de risc din

competența structurii pe care o reprezintă;

urmăresc îndeplinirea funcțiilor de sprijin ce le revin în situațiile de urgență în

-

sectoarele de competență;

-

mențin

permanent

legătura

cu

centrele

operative,

eșaloanele

superioare

și

corespondente din județul Bacău și județele limitrofe.
e) Consultanții:

-

participă la ședințele C.J.S.U. la care sunt invitați;

-

consultanții nu au drept de vot în cadrul ședințelor CJSU;

-

consiliază membrii acestora asupra problemelor operative, tehnice și de specialitate;

-

asigură documentarea tehnică de specialitate pentru tipurile de riscuri gestionate pe
teritoriul județului Bacău.
CAPITOLUL IV
FUNCȚIONAREA C.J.S.U.

Art.13 (1) C.J.S.U. se întrunește în ședințe ordinare și în ședințe extraordinare. Ședințele

ordinare se convoacă semestrial, iar cele extraordinare ori de câte ori situația o impune, la
solicitarea prefectului.

(2)

Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea ședințelor C.J.S.U. se

elaborează la nivelul Secretariatului Tehnic al CJSU Bacău, și se aprobă de prefectul județului, în

calitatea sa de președinte al CJSU Bacău.

(3) în cadrul ședințelor ordinare se va analiza stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite în

hotărârile C.J.S.U. anterioare.
(4) Activitatea ordinară a C.J.S.U. se desfășoară pe baza planului anual de activități

elaborat de către Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Planul anual de activități al C.J.S.U.
se întocmește de către Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. până la 15 noiembrie al

fiecărui an pentru anul următor și se supune spre dezbatere și aprobare în ședință a C.J.S.U.
Pentru întocmirea planului anual de activități al C.J.S.U., membrii C.J.S.U., vor înainta până la

15 octombrie Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U, materialele necesare întocmirii
Planului.

(5) Măsurile și acțiunile specifice gestionării situațiilor de urgență înscrise în hotărârile

C.J.S.U. vor fi, de regulă, corelate cu Planul de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul
județului Bacău.
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Ari. 14

CJ.S.U. este convocat la solicitarea președintelui acestui organism, convocarea

propriuzisă a membrilor fiind executată de către Centrul Operațional al Inspectoratului pentru

Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE" al Județului Bacău, prin grija Secretariatului Tehnic

Permanent și a Compartimentului Monitorizare Situații de Urgență și Dispecerat, astfel:
a) pentru ședințele ordinare convocarea se face cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte, prin fax/e-

mail/WhatsApp și/sau telefonic, printr-un convocator cu ordinea de zi a ședinței;
b) pentru ședințele extraordinare, convocarea se face imediat, prin fax/sms/WhatsApp sau

telefonic.

Art.15 (1) Materialele necesare susținerii problematicii înscrise pe ordinea de zi a ședințelor
ordinare vor fi distribuite membrilor CJ.S.U., cu cel puțin 3 (trei) zile înaintea ședinței, prin grija

Secretariatului Tehnic Permanent.
(2) Materialele necesare susținerii problematicii înscrise pe ordinea de zi a ședințelor

extraordinare vor fi distribuite membrilor CJ.S.U., înaintea ședinței, prin grija Secretariatului

Tehnic Permanent.

Art.16 (1) Pentru desfășurarea activităților specifice, CJ.S.U. emite hotărâri ce se adoptă cu

votul a două treimi din numărul membrilor prezenți cu excepția punerii în aplicare a planului de

evacuare, care se face în baza ordinului președintelui CJ.S.U. Consultanții nu au drept de vot.
(2) La ședințele CJ.S.U. participă, la invitația președintelui acestui organism,

reprezentanți ai altor instituții publice locale și agenții nenominalizate în anexa nr. 2 a
prezentului ordin, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.

(3) Ședințele CJ.S.U. Bacău se înregistrează audio și/sau video prin grija Secretariatului

Tehnic Permanent, se arhivează la nivelul I.S.U J. Bacău, conform procedurilor și au termen de
păstrare de 3 ani.

(4) Secretariatului Tehnic Permanent al CJ.S.U. Bacău va întocmi un proces verbal

sinteză după finalizarea fiecărei ședințe a CJ.S.U. Bacău, o copie conformă cu originalul fiind

transmisă ți Instituției Prefectului.
(5) în cazul în care se vor întocmi proiecte de hotărâri, acestea vor fi întocmite de către

instituția cu rol principal în gestionarea tipului de risc și redactate de către Secretariatului Tehnic

Permanent al CJ.S.U. Bacău.
(6) Hotărârile emise și adoptate de plen vor fi semnate de către Președintele CJ.S.U.
Bacău, iar în lipsa acestuia de către vicepreședintele CJ.S.U. Bacău și vor fi redactate în

următorul format (model):
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE nr.

din_______

privind..............................................................................................................................
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII
DE URGENȚĂ BACĂU

constituit prin Ordinul nr._________ din data de__________
Județului Bacău,

ai Prefectului

întrunit în data de__ .__ .____ , în ședință ordinară / extraordinară de lucru;

Având în vedere:
- prevederile
- adresa numărul......................... transmisă de

în temeiulart. 10, aiin.3șiart. 11, iit. a din H.G. nr. 1491 din 2004, privind
structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor
operative pentru situații de urgență, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
Bacău, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE
Art.l.

............

Art. 2..........................
PREȘEDINTELE
Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență Bacău
Prefect
(numele și prenumele)
Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de__________ cu__ voturi
pentru,
voturi împotrivă,
voturi împotrivă / cu unanimitate de voturi, conform
procesului verbal nr.
/
voturi împotrivă.
Hotărârea nr.__ din data de___________ .
Exemplar unic
Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent ai C.J.S.U. Bacău___________
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Art.17 Hotărârile C.J.S.U. se transmit în copie conformă cu originalul Instituției Prefectului -

Județul Bacău și instituțiilor interesate prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, acestea vor fi
postate pe site-ul Instituției Prefectului - Județul Bacău, prin grija Serviciului Comunicare și

Situații de Urgență (www.bc.Drefectura.mai.gov.ro) și pe site-ul ISUJ Bacău (www.isubacau.ro)
prin grija Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE" al Județului

Bacău.

Art.18 Măsurile stabilite în hotărârile C.J.S.U. se transpun în acte emise, în condițiile legii, de

prefect și conducătorii instituțiilor publice locale prevăzute în Anexa nr. 2, potrivit domeniului de

competență și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință și sunt executorii.
Art.19 (1) Gestionarea documentelor C.J.S.U. revine Secretariatului Tehnic Permanent din
cadrul Centrului Operațional al I.S.U.J. Bacău.

(2) Atribuțiile Secretariatului Tehnic Permanent sunt:

a) execută operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor C.J.S.U.;
b) asigură redactarea hotărârilor adoptate C.J.S.U.;

c) asigură difuzarea documentelor emise de C.J.S.U. către componentele sistemului

județean de management al situațiilor de urgență și alte autorități prevăzute în
hotărârile adoptate;
d) asigură permanent actualizarea componenței nominale a membrilor C.J.S.U. și a

grupurilor de suport tehnic;
e) urmărește asigurarea suportului logistic necesar desfășurării ședințelor C.J.S.U.;

f) preia și gestionează informațiile transmise în cazul situațiilor de urgență produse la
nivel local și județean și asigură difuzarea acestora membrilor C.J.S.U.;
g) coordonează activitatea de întocmire a Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al
Județului Bacău;
h) centralizează datele și întocmește, anual, proiectul Planului de asigurare cu resurse

umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență ale județului
Bacău;

i) asigură convocarea C.J.S.U. și difuzarea ordinii de zi a ședințelor, iar ulterior a
documentelor emise, către toate componentele C.J.S.U.;

j) primește și pregătește materialele necesare pentru ședințele C.J.S.U. și le prezintă

președintelui și membrilor;
k) execută lucrări și operațiuni de secretariat pe timpul ședințelor;
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l) asigură difuzarea la autoritățile interesate a documentelor emise de CJ.S.U., acestea

vor fi transmise, în copie, la Serviciul Comunicare și Situații de Urgență din cadrul

Instituției Prefectului - Județul Bacău;
m) întocmește informări periodice privind situația operativă și stadiul îndeplinirii

hotărârilor adoptate de CJ.S.U., care se transmit membrilor CJ.S.U. și altor autorități

interesate;
n) gestionează documentele CJ.S.U. (înregistrare, difuzare, arhivare etc.);

o) elaborează Planul Anual de activitate al CJ.S.U.;
p) în caz de dezastre, centralizează informațiile transmise de președinții comitetelor

locale pentru situații de urgență precum și de celelalte structuri cu atribuții în
gestionarea situațiilor de urgență și întocmește sinteze informative zilnice pentru
președintele CJ.S.U.;
q) actualizează Planul de apărare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

Bacău în cazul producerii unei situații de urgență specifice provocate de alți factori de
risc.
Art.20 (1) Spațiul de desfășurare al ședințelor este pus la dispoziție de Instituția Prefectului

- Județul Bacău sau Consiliul Județean Bacău, fiind echipat cu mobilier, aparatură,

echipamente de comunicații și birotică.
(2) în situații deosebite ședințele CJ.S.U. se pot desfășura în alte locații, acest lucru

fiind stabilit de președintele CJ.S.U. Membrii CJ.S.U. vor fi informați cu privire la locul de
desfășurare a ședinței prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.

(3) Ședințele CJ.S.U. se desfășoară în prezența a cel puțin jumătate plus unul din
membri sau înlocuitorii desemnați de aceștia. înlocuitorii desemnați să participe la ședințe
trebuie să poată lua decizii în numele instituției pe care o reprezintă și au drept de vot.

Art.21 Asigurarea materială a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Bacău:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea bunurilor

Aparat aer condiționat
Birouri, scaune, dulapuri, masă de consiliu
Mijloace informatice (PC)
Dispozitiv supraveghere
Dulap suprapozabil 2 uși
Sistem audio pentru ședințe
Sistem supraveghere
Mijloace de comunicații
Aparatură de multiplicat documente
Hărți ale României și județului, planurile municipiilor și orașelor
Paginall din 15

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hărți și planuri topografice și cadastrale
Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranță pentru continuarea lucrului
Mijloace individuale de protecție, de iluminat, de prim ajutor și de p.s.i.
Colecții de norme, normative și alte acte normative specifice
Rechizite și consumabile pentru tehnoredactare și multiplicare
Echipamente de comunicații speciale și de cooperare
CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE CJ.S.U

Art.22 C.J.S.U. are următoarele atribuții principale:
a) informează Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și

iminența amenințării acestora;

b) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul județului Bacău, stabilește măsuri și
acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmărește îndeplinirea lor;
c) declară, cu acordul Ministerului Afacerilor Interne, starea de alertă pe teritoriul județului
Bacău, sau în mai multe localități ale județului și propune instituirea stării de urgență;

d) analizează și avizează Planul Județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență;
e) informează Comitetul Național pentru Situații de Urgență asupra activității desfășurate;

f) îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Național pentru
Situații de Urgență.

Art.23 Atribuțiile specifice ale C.J.S.U., pentru gestionarea tipurilor de risc de pe raza județului
Bacău, sunt:

PREVENIRE

> identifică, inventariază și monitorizează stările potențiale generatoare de situații de
urgență pe teritoriul județului;

> organizează culegerea de informații și fluxul informațional-decizional din teritoriu;
> întocmește Planul de analiză și acoperire a riscurilor și îl actualizează la fiecare început de
an sau ori de câte ori apar modificări, în condițiile legii;

> participă la exerciții de simulare a producerii diferitelor situații de urgență;

> analizează și avizează planul județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență;

> informează Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și
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iminența amenințării acestora;

> informează populația asupra factorilor de risc ce pot genera situații de urgență;
> coordonează pregătirea populației și angajaților privind prevenirea, protecția și intervenția
în situații de urgență;

> se întrunește semestrial și ori de câte ori situația o impune, la convocarea președintelui

pentru analizarea modului de îndeplinire a acțiunilor de prevenire prezentate în
Planurile proprii de protecție, intervenție și de pregătire;

> elaborează Planul anual de activități;
> inițiază și elaborează programe locale pentru prevenire și gestionarea unor riscuri majore;
> îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Național pentru
Situații de Urgență.
RĂSPUNS

> informează Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență, privind apariția situațiilor de urgență;

> analizează referatul tehnic întocmit de către Grupurile de Suport Tehnic și, după caz,
adoptă hotărâri;

> analizează informațiile primare despre situația de urgență ivită și evoluția probabilă a
acesteia;

> declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, "STAREA DE ALERTĂ" la nivelul județului

sau în mai multe localități ale județului și propune instituirea "STĂRII DE URGENȚĂ";
> evaluează situațiile de urgență prin grupurile de suport tehnic și propune prefectului
declararea stării de alertă la nivelul unei unități administrativ teritoriale, prin analiză în
cadrul CJSU;

> solicită sprijinul Comitetului Național pentru Situații de Urgență atunci când amploarea
situației de urgență depășește capacitatea de intervenție locală.

> pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de protecție și intervenție în situații de
urgențe, în funcție de situația concretă din zonă;

> evaluează situațiile de urgență produse în unitățile administrativ-teritoriale, stabilește
măsurile și acțiunile specifice pentru gestionarea acestora și urmărește îndeplinirea lor;

> dispune constituirea unui grup operativ format din membrii comitetului județean sau

alți specialiști în domeniu, care să se deplaseze în zona afectată pentru informare și
luarea deciziilor,

precum și pentru conducerea nemijlocită a acțiunilor de intervenție,

când posibilitățile comitetelor locale sunt depășite sau sunt afectate mai multe localități;

> dispune înștiințarea și alarmarea autorităților, instituțiilor publice, agenților economici și

populației din zonele ce pot fi afectate;
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> asigură informarea populației, prin mass-media, despre evoluția și mărimea situației de

urgență, acțiunile întreprinse pentru limitarea acesteia și măsurile ce se impun în
continuare;

> asigură evacuarea populației, salariaților și bunurilor din zonele afectate;
> îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Național pentru

Situații de Urgență.
REFACERE / REABILITARE
> aprobă prin hotărâre planuri și programe pentru refacerea și reabilitarea zonelor afectate,

întocmite pe baza rapoartelor de evaluare;
> desemnează colectivul pentru conducerea acțiunilor de refacere și reabilitare a zonelor
afectate;

> analizează cauzele producerii situației de urgență și stabilește măsuri de prevenire și

limitare a efectelor dezastrelor;
> asigură informarea populației, prin mass-media, despre evoluția și mărimea situației de

urgență, acțiunile întreprinse pentru limitarea acesteia și măsurile ce se impun în
continuare;
> stabilește și urmărește repartizarea și utilizarea ajutoarelor materiale și bănești acordate
de guvern, de organizații non-guvernamentale naționale/internaționale, persoane fizice

sau juridice;
> avizează documentațiile privind acordarea fondurilor necesare pentru refacerea lucrărilor

de infrastructură;

> reactualizează planurile de protecție și intervenție în situații de urgențe;
> îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Național pentru

Situații de Urgență.
CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE
Art.24 (1) Pentru constatarea și estimarea pagubelor produse urmare a efectelor generate de
manifestarea situațiilor de urgență, Instituția Prefectului - Județul Bacău va numi prin ordin al

prefectului comisii de evaluare, după caz, formate din specialiști ai instituțiilor care asigură
suportul tehnic tipului de risc prevăzute în grupurile de suport tehnic din

Anexa nr. 3 la

prezentul Ordin.
(2) Comisiile își vor desfășura activitatea în plen, iar aspectele constatate cu ocazia

verificărilor efectuate de comisie pe teren vor fi consemnate în procese-verbale elaborate de
membrii comisiei și semnate de aceștia și de reprezentanții autorităților locale afectate.
Alt.25 Comunicatele de presă, buletinele informative sau alte informări cu privire la evoluția
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situațiilor de urgență la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău se vor
transmite, conform competențelor, pe principiul „vocii unice", cu acordul președintelui

Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență.
Art.26 Instituția Prefectului - Județul Bacău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Mr. CONSTANTIN ENE" al Județului Bacău vor posta pe site-ul instituțiilor prezentul

regulament.

PREȘEDINTELE CJ.S.U. BACĂU
PREFECT

Serviciul Comunicare și Situații de
Urgență
Șef serviciu

Serviciul Juridic
Șef serviciu

Redactat
Secretariatul Tehnic Permanent din
cadrul I.S.U.J. Bacău
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