
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL BUZ U 

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN  
SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT 

 
                V Ă Z U T 
      PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDE EAN 
                    PENTRU SITUA II DE URGEN  BUZ U 
                 Prefect, 
                 Carmen Adriana ICHIM 

 
P R O I E C T 

PLANUL ANUAL DE ACTIVITATE 
AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

- 2019 – 
 

Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA DATA CINE RĂSPUNDE 

ŞEDINŢE EXTRAORDINARE 

1.  

     Evaluarea anual  a activit ii desf şurate de 
Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  în 
anul 2018. 
 

Ianuarie  
 

Preşedintele C.J.S.U.  
Inspectoratul pentru Situa ii de 

Urgen  Buz u 

2.  

   Prezentarea, analiza situa iei operative din jude  
și dispunerea m surilor specifice ca urmare a 
efectelor produse de fenomene meteorologice 
periculoase şi altor situa ii de urgen  din jude . 

Ori de câte 
ori situa ia  

impune 

Preşedintele C.J.S.U.  
Membrii Comitetului Jude ean 

cu atribu ii 

3.  
Importanța centrului de comunicații mobil în 

conducerea și coordonarea intervențiilor în situații 
de urgenț . 

Februarie  
Inspectoratul de Jandarmi 

Jude ean Buz u 

4.  

Analiza modului în care au fost salubrizate 
cursurile de ap , lacurile de acumulare, b l ile şi 
malurile acestora şi a modului în care au fost 
realizate şi între inute şan urile şi rigolele în 
localit i pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a 
apelor mari. 

Aprilie 

Administra ia Bazinal  de Ap  
Buz u-Ialomi a 

Sistemul de Gospod rire a 
Apelor Buz u 

Garda Na ional  de Mediu 
Comisariatul Jude ean Buz u  

5.  

Informare privind activit țile prev zute de 
procedura privind modul de acțiune a instituțiilor 
responsabile în gestionarea intervențiilor situațiilor 
de urgenț  generate de animale s lbatice și insecte 

Septembrie 
Inspectoratul de Jandarmi 

Jude ean Buz u 

6.  

Asigurarea func ionalit ii amenaj rilor de 
îmbun t iri funciare, garan ia protec iei eficiente a 
localita ilor şi terenurilor agricole, împotriva 
factorilor de risc şi a calamit ilor naturale. 

Septembrie 
ANIF – Unitatea de 
Administrare Buz u 

ŞEDINŢE ORDINARE 

7.  

     Informare privind monitorizarea şi gestionarea 
situa iilor de urgen  ap rute pe raza jude ului în 
semestrul I 2019;   
      Analiza şi supunerea spre aprobare a 
proiectului  Planului de m suri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor negative specifice sezonului 
estival 2019; 
    Informare privind activita ile preventive cu 
grupuri int  de cadre didactice şi elevi din 
institu iile de înv mânt preuniversitar, referitoare 

 
Iunie 

Preşedintele C.J.S.U. 
  

Inspectoratul pentru Situa ii de 
Urgen  Buz u 

 
Secretariatul Tehnic 

Permanent  
 

Inspectoratul de Jandarmi 
Jude ean Buz u 



Nr. 
crt. ACTIVITATEA DATA CINE RĂSPUNDE 

la preg tirea şi desf şurarea excursiilor şi taberelor 
în zone montane 

 
 

8.  

      Aprobarea Planului de m suri al Comitetului 
Jude ean pentru Situa ii de Urgen  pe perioada de 
iarn   2019-2020;   
      Analiza şi aprobarea proiectului Planului Anual 
de Activitate al Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen  pentru anul 2020. 

Octombrie 

Preşedintele C.J.S.U. 
Membrii Comitetului Jude ean 

cu atribu ii Secretariatul 
Tehnic Permanent 

      
 

VERIFICAT 
ŞEF CENTRU OPERA IONAL        
Colonel 

 Adrian MONDEA        
 

ÎNTOCMIT 

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT 
OFIŢER PRINCIPAL I 

               Sublocotenent 
              Cîl u-Coman Paul 


