
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 

 

ORDIN 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi 
funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Buzău 

 

Având în vedere: 
- prevederile art.11 alin.(1) şi alin.(3) din O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 
15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1491/2004, privind aprobarea Regulamentului – cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă; 

- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc. 

În temeiul art. 26, alin.(1) din Legea 340/2004, privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prefectul judeţului Buzău emite următorul 
ORDIN: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

Art.2. Cu data prezentului ordin, orice altă dispoziție contrară îți încetează 
aplicabilitatea. 

Art.3. Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare Economică, 
Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă,  din cadrul 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, 
prin înregistrare şi comunicare instituţiilor implicate. 
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Anexă la Ordinul Prefectului nr.782 /19.12.2018 

 
 

REGULAMENT  

PRIVIND ORGANIZAREA, ATRIBUȚIILE ŞI FUNCŢIONAREA 

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BUZĂU  
 
 

 CAPITOLUL I 

1. DISPOZIŢII GENERALE 
1.1. Baza legală de funcţionare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă şi a activităţii acestuia. 

1.2. Definirea situaţiei de urgenţă şi a riscurilor ce se pot produce pe 
teritoriul judeţului. 

1.3. Autorităţi responsabile pe tipuri de risc. 
1.4. Acţiuni privind gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

 

 CAPITOLUL II   

2. ORGANIZAREA COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ BUZĂU 

 2.1. Componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 
 2.2. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă 

 2.3. Componenţa Grupurilor de Suport Tehnic  
 

 CAPITOLUL III 

3. ATRIBUŢIILE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ BUZĂU 

 3.1. Atribuţiile preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă. 

 3.2. Atribuţiile vicepreşedinţilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă. 

 3.3. Atribuţiile membrilor. 
 3.4. Atribuţiile consultanţilor. 
 3.5. Atribuţiile Secretariatului Tehnic Permanent al CJSU. 

 3.6. Atribuţiile Grupurilor de Suport Tehnic. 

 3.7. Atribuţiile generale ale comitetului. 
 

CAPITOLUL IV 

4.  FUNCŢIONAREA COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ BUZĂU 

 4.1. Modul de convocare. 

 4.2. Periodicitatea întâlnirilor. 
 4.3. Modul de adoptare a hotărârilor. 
 4.4. Stabilirea Planurilor de activităţi anuale. 
 4.5. Controlul şi îndrumarea Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

CAPITOLUL V 

5. REALIZAREA CONDUCERII PE TIMPUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 



 5.1. Comandantul acţiunii şi comandantul intervenţiei 
 5.2. Atribuţiile comandantului acţiunii. 
  

CAPITOLUL VI 

6. ASIGURAREA MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂ 
 6.1. Asigurarea financiară a materialelor de intervenţie. 

  

CAPITOLUL VII 

7. DISPOZIŢII FINALE 

 

CAPITOLUL I 

  

1. DISPOZIŢII GENERALE 

 
 1.1. Prin prezentul Regulament se stabileşte organizarea, modul de 

funcţionare, competenţa, atribuţiile şi dotarea Comitetului Judeţen pentru Situaţii 
de Urgenţă Buzău. 
 Prezentul Regulament este întocmit potrivit prevederilor: 
 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 
15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - Hotărârii Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionare şi 
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 1490/2004, de organizare şi funcţionare 
a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 1492/2004, privind principiile de 
organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 94/2014 privind organizarea, 

funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 557/2016 privind managementul 

tipurilor de risc. 

 Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă este organism interinstituţional 
judeţean de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă. 
 1.2. În sensul legislaţiei menţionate, ,,Situaţia de urgenţă” - evenimente 

excepţionale, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, 
mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării de 

normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de 
resurse specializate şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate. 

 Pe teritoriul judeţului Buzău situaţiile de urgenţă pot fi favorizate sau 
declanşate de următoarele tipuri de risc: inundaţii în bazinele hidrografice Buzău şi 
Râmnicu Sărat; accidente hidrotehnice la sistemele hidrotehnice, aparţinând S.C. 
Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale Buzău, Administraţiei Bazinale a 
Apelor Buzău – Ialomiţa - Barajul hidrotehnic Siriu; cutremur sau alunecări de 

teren; accidente deosebite pe căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi aeriene; 

incendii în masă; incendii la fondul forestier; accidente, avarii, explozii şi incendii 
tehnologice, inclusiv prăbuşiri de teren; accidente, avarii, explozii, incendi sau 



alte evenimente în activităţile nucleare, chimice sau radiologice; furtuni şi viscol; 

căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos; epidemii; epizootii şi zoonoze; 

calamităţi naturale (căderi masive de zăpadă, tornade, secetă hidrologică sau 
pedologică şi caniculă şi temperaturi extreme); eşecul utilităţilor publice – reţele 
importante de comunicaţii şi informatică. 

 1.3. Autorităţi responsabile, pe tipuri de risc sunt: 

 a) autorităţile şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale 

prin structurile teritoriale aflate în subordinea sau în coordonarea acestora; 
 b) autorităţile administraţiei publice locale; 
 c) operatorii economici titulari de autorizaţie. 
 Tipurile de risc se repartizează în funcţie de domeniul de competenţă al 
autorităţilor responsabile. 
 1.4. În vederea gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă care se pot 
produce pe teritoriul judeţului, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Buzău urmăreşte cu precădere următoarele acţiuni: 

a) avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de 
risc; 

b) declararea stării de alertă conform prevederilor legale; 
c) punerea în aplicare a planurilor, măsurilor specifice de prevenire, protecţie 

şi intervenţie; 
d) intervenţia operativă cu forţe şi mijloace, în funcţie de situaţia de urgenţă, 

pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative produse de aceasta; 
e) acordarea de ajutoare de urgenţă; 
f) solicitarea de asistenţă din partea Comitetului Naţional pentru Situaţii 

Speciale de Urgenţă; 
g) constatarea pagubelor şi înaintarea propunerilor pentru acordarea 

despăgubirilor persoanelor fizice sau juridice; 

h) alte măsuri prevăzute de lege. 
  

CAPITOLUL II 

   

2. ORGANIZAREA COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII 
DE URGENŢĂ BUZĂU 

 
 2.1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, denumit în 
continuare comitet judeţean, este un organism interinstituţional de sprijin în 
managementul situaţiilor de urgenţă, componentă a Sistemului Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, se constituie şi funcţionează, potrivit legii, 
sub conducerea nemijlocită a prefectului.  
 Componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, este 
constituită şi se reactualizeată prin ordin al prefectului. 

 Comitetul judeţean are în componenţă un preşedinte, doi vicepreşedinţi, 
membri şi consultanţi. 
 Preşedinte comitetului județean: prefectul judeţului Buzău. 
 Vicepreşedinţii comitetului județean:  

- preşedintele Consiliul Judeţean Buzău; 
- inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău 

- vicepreședinte cu atribuţii de coordonare unitară a tuturor 
componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei. 



 Membrii comitetului judeţean: 

- 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 în gestionarea 
situaţiilor de urgenţă, precum şi manageri ai agenţilor economici 
care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial 

generatori de situaţii de urgenţă; 

- reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale. 
Consultanţi în comitetul judeţean: 

- experţi şi specialiştii din aparatul propriu al instituţiilor publice, 

care constituie comitetul sau din cadrul instituţiilor, unităţilor şi 
subunităţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestora. 

 2.2. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Buzău este asigurat de către Centrul Operaţional Judeţean din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău. 
  Modificările survenite la nivelul conducerii instituţiilor care fac parte din 

comitetul judeţean (membrii / consultanţi) vor fi comunicate, prin grija şefilor 
acestor instituţii, Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău şi Secretariatului Tehnic 
Permanent, în termen de cel mult 3 (trei) zile de la  data la care acestea au 
intervenit. 
 2.3. Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale şi gestionarea situaţiilor de urgenţă 

specialiştii cooptaţi în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Buzău se constituie, prin ordin al prefectului şi coordonate de un membru al 

comitetului în Grupuri de Suport Tehnic, astfel: 

 
1.    GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE: 

TIPUL DE RISC TIP DE RISC ASOCIAT 
Autoritatea 
responsabilă cu 
rol principal 

Autoritatea 
responsabilă cu rol 
secundar 

1.1. FURTUNI ŞI VISCOL 

[Risc nr.l din 

H.G.557/03.08.2016]  

 

 

Viscol MMAP MT 

 

 
Furtuni-vânt puternic şi/sau precipitaţii 

masive 
MMAP MMAP 

 

 
Căderi de grindină MMAP MADR 

1.2. INUNDAŢII 

[Risc nr.2 din 

H.G.557/03.08.2016] 

Inundaţii ca urmare a revărsărilor naturale 

ale cursurilor de apă cauzate de creşterea 
debitelor provenite din precipitaţii şi/sau 
din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau 

a blocajelor cauzate de dimensiunile 

insuficiente ale secţiunilor de scurgere a 
podurilor şi podeţelor, blocajelor produse 
de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi 
material lemnos), alunecări de teren, 
aluviuni şi avalanşe de zăpadă, precum şi 
inundaţii prin scurgeri de pe versanţi. 

MMAP 
       MDRAP    

MAI 

 

 

 

 
Inundaţii provocate de incidente, accidente 
sau avarii la construcţiile hidrotehnice MMAP 

MDRAP 

ME 

MECRMA 

 

 

 

 
 Inundaţii produse de ridicarea nivelului 
pânzei de apă freatică. MMAP MDRAP 

1.3. TORNADE 

[Risc nr.4 din 

H.G.557/03.08.2016] 

Tornade MMAP MDRAP 

1.4. SECETA 

[Risc nr.5 din 

H.G.557/03.08.2016] 

Hidrologică MMAP MMAP 



1.5. TEMPERATURI 

EXTREME 

[Risc nr.6 din 

H.G.557/03.08.2016] 
 

 

 

 

Depuneri de gheaţă, chiciură, îngheţuri 
timpurii sau târzii; MMAP MMAP 

 

 

Polei MMAP MT 

 

 
Poduri şi baraje de gheaţă pe apă 
[zăpor] MMAP MMAP 

 

 

Caniculă 
MMAP 

MS  

MDRAP 

1.6. POLUARE DE APE 

[Risc nr.15 din 

H.G.557/03.08.2016] 

Care pun în pericol viaţa oamenilor, mediul 
acvatic şi obiective majore de alimentare 

cu apă 
MMAP MDRAP 

Cu impact major transfrontalier 
MMAP 

MAI 

MT 

Poluări accidentale ale cursurilor de apă   
MMAP MDRAP 

1. Grupul de Suport Tehnic I - apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi 
accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale 

Coordonator Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău 

Membrii 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea 

Hidroelectrica SA - Uzina Hidroelectrica Buzău  
Administraţia Bazinală a Apelor Buzău-Ialomiţa 

Agenţia de Protecţia Mediului Buzău 

Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Buzău  
ANIF – Unitatea de Administrare Buzău  
Sistemul Hidrotehnic Buzău - Administraţia Bazinală a Apelor Buzău-Ialomiţa 

Sistemul Hidrotehnic Siriu - Administraţia Bazinală a Apelor Buzău-Ialomiţa 

Serviciul Meteorologic şi Asigurarea Calităţii Buzău 

Direcţia Silvică Buzău 

Administraţia Bazinală a Apelor Buzău-Ialomiţa compartiment Situaţii de Urgenţă – ISP 

2. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE: 

TIPUL DE RISC TIP DE RISC ASOCIAT 

Autoritatea 
responsabilă cu 
rol principal 

Autoritatea 
responsabilă cu rol 
secundar 

2.1 ALUNECĂRI DE TEREN 
[Risc nr.9 din H.G.557/03.08.2016] 

- MDRAP 
MAI 

MT 

2.2 CUTREMURE DE PAMANT 

[Risc nr.10 din 

H.G.557/03.08.2016] - MDRAP MAI 

2.3 PRĂBUŞIRI DE CONSTRUCŢII, 
INSTALAŢII SAU AMENAJĂRI 

[Risc nr.16 din 

H.G.557/03.08.2016] 

- MDRAP 
MECRMA 

ME 

2. Grup de Suport Tehnic II - prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi alunecărilor de teren 

Coordonator Inspector şef, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Buzău 

Membrii 

Consiliul Judeţean Buzău 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Divizia 2 Infanterie ”Getica” 

Direcția de Sănătate Publică Buzău 

Serviciul de Ambulanță Județean Buzău 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău - Unitatea de Primiri Urgenţe – SMURD 

Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău 

Secţia Drumuri Naţionale Buzău 

ENGIE România SA – Punct de lucru Buzău 

Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Buzău 

Compania de Apă Buzău  

Sucursala de Căi Ferate Galaţi, Divizia Linii, Secţia L3 CFR Buzău 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău 



Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău 

Administraţia Bazinală a Apelor Buzău-Ialomiţa 

ANIF – Unitatea de Administrare Buzău 

Hidroelectrica SA - Uzina Hidroelectrica Buzău 

Structura  Teritorială pentru Probleme Speciale a judeţului Buzău 

Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Buzău 

3. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE: 

TIPUL DE RISC TIP DE RISC ASOCIAT 
Autoritatea 
responsabilă cu rol 
principal 

Autoritatea 
responsabilă cu 
rol secundar 

EŞECUL 

UTILITĂŢILOR 

PUBLICE 

[Risc nr.17 din 

H.G.557/03.08.2016] 

 

 

 

 

 

 

 

Reţele importante de energie 
electrică şi gaze 

MDRAP 
ME 

MECRMA 

Reţele importante de energie 
termică 

MDRAP MDRAP 

Reţele importante de alimentare 
cu apă 

MDRAP MDRAP 

Reţele importante de canalizare şi 
epurare a apelor uzate şi pluviale 

MDRAP MMAP 

Cedări de baraje sau alte 
incidente care conduc la 

evacuarea de debite, punând în 

pericol viaţa oamenilor

MDRAP MMAP 

3.  Grup de Suport Tehnic III – situații de urgență produse la rețelele de energie electrică, gaze, energie termică, 
rețele alimentare cu apă și canalizare. 

Coordonator Inginer şef exploatare, ENGIE România SA – Punct de lucru Buzău 

Membrii 

Regia Autonomă Municipală Buzău 

Compania de Apă Buzău 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău 

4. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE: 

TIPUL DE RISC TIP DE RISC ASOCIAT 
Autoritatea 
responsabilă cu rol 
principal 

Autoritatea 
responsabilă cu 
rol secundar 

4.1 CĂDERI MASIVE 
DE ZĂPADA 

[Risc nr.3 din 

H.G.557/03.08.2016] 

Ninsori abundente MT MDRAP 

 

 Blocare căi rutiere, feroviare MT 
MAI  

MDRAP 

4.2. ACCIDENTE, AVARII, 

EXPLOZII ŞI INCENDII 
ÎN ACTIVITĂŢI DE 
TRANSPORT 

[Risc nr. 13 din 

H.G.557/03.08.2016] 

 

Terestre MT 
MT  

MDRAP 

 

 
Aeriene MT 

MApN 

 MAI 

 

 

Tuneluri feroviare/căi ferate MT MAI 

 

 

Tuneluri rutiere MT MAI 

4.  Grupul de Suport Tehnic IV – situații de urgență produse pe căi de comunicaţie drumuri naționale, drumuri 
județene, infrastructura feroviară 

Coordonator Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

Membrii 

Secţia Drumuri Naţionale Buzău 

Şef Serviciu, Poliţia Rutieră IPJ Buzău 

Sucursala de Căi Ferate Galaţi, Divizia Linii, Secţia L3 CFR Buzău 

CF Marfă Centrul Zonal Marfă 

Staţia CFR Buzău 

Autoritatea Rutieră Română 

Consiliul Judeţean Buzău 

Agenţia Teritorială A.R.R. Buzău 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău 

Serviciul de Ambulanță Județean Buzău 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău - Unitatea de Primiri Urgenţe – SMURD 

5. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE: 
E:GENERATE DE: 

TIPUL DE RISC 
TIP DE RISC 

ASOCIAT 

Autoritatea 
responsabilă cu rol 
principal 

Autoritatea 
responsabilă cu 
rol secundar 

5.1. EPIDEMII 
[Risc nr.20 din H.G.557/03.08.2016] 

- 
MS MAI 

5.  Grupul de Suport Tehnic V – situații de urgență în caz de epidemii.  
Coordonator Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Buzău 



Membrii 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău - UPU-SMURD 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Buzău 

Direcţia de Sănătate Publică Buzău 

Centru Medical Judeţean Buzău al M.A.I. 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău - SMURD 

Structura  Teritorială pentru Probleme Speciale a judeţului Buzău 

Divizia 2 Infanterie ”Getica” 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Buzău 

 
6. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE:  

TIPUL DE RISC 
TIP DE RISC 

ASOCIAT 

Autoritatea 
responsabilă cu rol 
principal 

Autoritatea 
responsabilă cu 
rol secundar 

6.1 EPIZOOTII/ ZOONOZE 
[Risc nr.21 din H.G.557/03.08.2016] 

- 
ANSVSA 

MS  

MADR 

6. Grupul de Suport Tehnic VI – situații de urgență generate de epizootii şi/sau zoonoze 

Coordonator Director, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău 

Membrii 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău 

Unitatea Fitosanitară Buzău 

Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Buzău 

Garda Forestieră Judeţeană Buzău 

Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Direcţia de Sănătate Publică Buzău 

Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Buzău 

Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Căprioara Râmnicului” 

Direcţia Silvică Buzău 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău 

 

 
7. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE: 

TIPUL DE RISC 
TIP DE RISC 

ASOCIAT 

Autoritatea 
responsabilă cu rol 
principal 

Autoritatea 
responsabilă cu rol 
secundar 

7.1. MUNIŢIE NEEXPLODATA 
SAU NEDEZACTIVATĂ 
RĂMASĂ DIN TIMPUL 
CONFLICTELOR MILITARE 

[Risc nr.19 din H.G.557/03.08.2016] 

- 

MAI MApN 

7.2 INCENDII 
[Risc nr.23 din H.G.557/03.08.2016] 

- 

MAI MDRAP 

7.3 ACCIDENTE, AVARII, 

EXPLOZII ŞI INCENDII ÎN 
ACTIVITĂŢI DE TRANSPORT 
ŞI DEPOZITARE PRODUSE 
PERICULOASE 

[Risc nr.12 din H.G.557/03.08.2016] 

 

Accidente majore cu 

implicaţii în afara 

amplasament 
MAI 

MECRMA 

MDRAP 

MS 

7. Grupul de Suport Tehnic VII - incendii / muniţie neexplodata sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor 
militare 

Coordonator Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău 

Membrii  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Buzău 

Direcţia Județeană pentru Agricultură Buzău 

Compania de Apă Buzău 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău - UPU-SMURD 

Divizia 2 Infanterie ”Getica” 

Direcţia Judeţenă de Informaţii Buzău 



 
8. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE: 

TIPUL DE RISC TIP DE RISC ASOCIAT 

Autoritatea 
responsabilă cu rol 
principal 

Autoritatea 
responsabilă cu 
rol secundar 

 INCENDII DE VEGETAŢIE 

[Risc nr. 7 din 

H.G.557/03.08.2016] 

 

 

 

Incendii la fondul forestier MMAP MAI 

 

8.1 
Incendii la vegetaţie ierboasă 

şi/sau arbustivă 
MMAP 

MADR  

MDRAP 

 

 

Incendii la culturi de cereale 

păioase MMAP 
MADR  

MDRAP 

8. Grupul de Suport tehnic VIII - incendii la fondul forestier, la vegetaţie ierboasă şi/sau arbustivă / incendii la culturi 

de cereale păioase   

Coordonator Director, Direcţia Silvică Buzău / director, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană 

Membrii 

Direcţia Silvică Buzău 

Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Buzău 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău 

Garda Forestieră Judeţeană Buzău 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău 

Divizia 2 Infanterie ”Getica” 

9. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE: 

TIPUL DE RISC 
TIP DE RISC 

ASOCIAT 

Autoritatea 
responsabilă cu rol 
principal 

Autoritatea 
responsabilă cu 
rol secundar 

9.1. ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII, 

INCENDII SAU ALTE EVENIMENTE ÎN 
ACTIVITĂŢILE NUCLEARE SAU 
RADIOLOGICE 

[Risc nr.14 din H.G.557/03.08.2016] 

- CNCAN 

MAI 

MECRMA  

MS 

9..2. RISC RADIOLOGIC 
Risc nr.22 din H.G.557/03.08.2016] - CNCAN 

MAI 

MApN 

 MS 

9. Grupul de Suport Tehnic IX – situații de urgență produse în activităţile nucleare sau radiologice 

Coordonator Reprezentant CNCAN 

Membrii 

Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Buzău 

Direcţia de Sănătate Publică Prahova - coordonator laborator igiena radiaţiei  
Direcţia de Sănătate Publică Buzău 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău 

Agenţia de Protecţie a Mediului Buzău 

S.C. URSUS  Breweries S.A. Bucureşti – Sucursala Buzău 

 
10. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE: 

TIPUL DE RISC 
TIP DE RISC 

ASOCIAT 

Autoritatea 
responsabilă cu rol 
principal 

Autoritatea 
responsabilă cu rol 
secundar 

10.1 ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII ŞI 
INCENDII ÎN ACTIVITĂŢI DE 
TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 
PRODUSE PERICULOASE 

[Risc nr.12 din H.G.557/03.08.2016] 

 

 

Accidente majore cu 

implicaţii pe 
amplasament 

MECRMA 
MDRAP 

MAI 

 

 
Accidente cu 

produse periculoase 

pe timpul activităţii 
de transport 

MECRMA 
MAI  

MT 

10.2 ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII ŞI 
INCENDII ÎN INDUSTRIE, SAU ALTE 
ACTIVITĂŢI TEHNOLOGICE 

[Risc nr.ll din H.G.557/03.08.2016] 

- 

MECRMA MAI 

10.  Grup de Suport Tehnic X - accidente, avarii, explozii și incendii în industrie şi alte activități tehnologice. 
Coordonator Inginer şef exploatare, ENGIE România SA – Punct de lucru Buzău 

Membrii Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău 



S.C. Ducti Steel S.A. 

S.C. Fermit S.A. Rm. Sărat 
S.C. URSUS  Breweries Bucureşti – Sucursala Buzău 

S.C. Romcarbon S.A. Buzău 

SC AAYLEX PROD SA Buzău 

 
11. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE: 

TIPUL DE RISC 
TIP DE RISC 

ASOCIAT 

Autoritatea 
responsabilă cu rol 
principal 

Autoritatea 
responsabilă cu 
rol secundar 

11.1. CĂDERI DE OBIECTE DIN 
ATMOSFERĂ ŞI DIN COSMOS 

[Risc nr.18 din H.G.557/03.08.2016] 

- MENCS MAI 

11. Grupul de Suport Tehnic XI – căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos 

Coordonator Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău 

Membrii 

Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Buzău 

Agenţia de Protecţie a Mediului Buzău 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Buzău 

 
12. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE: 

TIPUL DE RISC TIP DE RISC ASOCIAT 
Autoritatea 
responsabilă cu rol 
principal 

Autoritatea 
responsabilă cu 
rol secundar 

EŞECUL 

UTILITĂŢILOR 

PUBLICE 

[Risc nr.17 din H.G.557/03.08.2016] 

Reţele importante de comunicaţii 
şi informatică 

MDRAP STS 

12. Grupul de Suport Tehnic XII – avarii la reţelele de telecomunicaţii 
Coordonator Șeful direcției, Direcţia Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Buzău 

Membrii 
Supervizor Operaţiuni, SC Telekom SA, Centrul de Operaţiuni PH-DB-BZ 

SC Telekom SA, Centrul de Operaţiuni PH-DB-BZ 

 

13. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE: 

TIPUL DE RISC TIP DE RISC ASOCIAT 
Autoritatea 
responsabilă cu rol 
principal 

Autoritatea 
responsabilă cu 
rol secundar 

13.1. SECETA 

[Risc nr. 5 din H.G.557/03.08.2016] Pedologică MADR MADR 

13.2. SITUAŢII DETERMINATE DE 
ATACUL ORGANISMELOR 

DĂUNĂTOARE PLANTELOR 

[Risc nr. 24 din 

H.G.557/03.08.2016] 

- ANF ANF 

13. Grupul de Suport tehnic XIII – situații de urgență generate de secetă și de atacul organismelor dăunătoare 
plantelor      

Coordonator Director, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană / Unitatea Fitosanitară Buzău 

Membrii 
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău 

Unitatea Fitosanitară Buzău 

 

 În cazul apariţiei şi a altor tipuri de risc sau ameninţări ce pot genera situaţii 
de urgenţă pe teritoriul judeţului, neprevăzute în prezentul regulament, Comitetul 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va lua măsuri pentru repartizarea şi 
coordonarea activităţilor de gestionare a acestora cu sprijinul tuturor instituţiilor 
publice şi a celorlalţi agenţi economici.  

Componenţa grupurilor de suport tehnic, pe tipuri de risc, poate suferi 

modificări atât în ceea ce priveşte instituţiile participante, cât şi a persoanelor 



nominalizate, în funcţie de solicitările membrului coordonator sau preşedintelui 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, ca urmare a complexităţii tipurilor 
de risc generatoare de situaţii de urgenţă.  

Grupurile de suport tehnic vor fi actualizate periodic prin grija personalului 

cu atribuţii din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău şi a Secretariatului 
Tehnic Permanent, în baza propunerilor sau modificărilor înaintate de către 
membrii comitetului judeţean. 

 

CAPITOLUL III 

     

3. ATRIBUŢII COMUNE ŞI SPECIFICE 
 3.1. Atribuţiile preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă: 

- conduce activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
- convoacă întrunirea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
- stabileşte ordinea de zi și conduce ședințele comitetului ; 
- semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de 

acte normative; 

- informează operativ pe preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de 
Urgenţă; 

- organizează acţiuni de verificare a comitetelor locale pentru situaţii de 
urgenţă din judeţ; 

- aprobă concepţia activităţilor de pregătire în domeniul situaţiilor de 
urgenţă; 

- conduce  activităţile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
- organizează evaluarea efectelor produse de situaţiile de urgenţă. 
3.2. Atribuţiile vicepreşedinţilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă: 
- preşedintele Consiliului Judeţean Buzău îndeplineşte atribuţiile 

preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca membru al 
comitetului; 

- inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău 

îndeplineşte atribuţii de coordonare unitară a tuturor componentelor cu 
responsabilităţi în realizarea intervenţiei, precum şi pe cele ce îi revin ca membru 
al comitetului; 

- au drept de vot în cadrul şedinţelor Comitetului. 
3.3. Atribuţiile membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă: 
- participă la şedinţele comitetului; 

- sunt coordonatorii  Grupurilor de Suport Tehnic şi conduc activitatea 

grupului, verifică asigurarea permanenţei, redactarea documentelor finale, 
semnează documentele întocmite de grup şi le înaintează Secretariatului Tehnic 
Permanent; 

- prezintă informări, teme de pregătire şi propuneri de măsuri; 
- urmăresc aplicarea măsurilor şi hotărârilor Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă în sectoarele de competenţă; 
- menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente; 
- execută controlul/coordonarea activităţilor comitetelor locale pentru situaţii 

de urgenţă, conform hotărârilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 



- conduc/coordonează activitatea în zonele de intervenţie, conform hotărârii 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

- participă la activităţi de pregătire (aplicaţii, exerciţii) pe linia situaţiilor de 
urgenţă; 

- au drept de vot în cadrul şedinţelor comitetului. 

3.4. Atribuţiile consultanţilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă:  

- consiliază membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în 
probleme tehnice sau de specialitate în situaţii de urgenţă; 

- asigură documentarea tehnică de specialitate; 
- prezintă informări sau teme de pregătire de specialitate; 
- în situaţii deosebite asigură permanenţa la Grupul de Suport Tehnic; 
- redactează rapoarte de situaţie şi rapoarte finale în urma producerii unor 

situaţii de urgenţă pe care le prezintă coordonatorului Grupului de Suport Tehnic; 
- participă la acţiuni de verificare, coordonare sau conduc nemijlocit acţiuni 

de intervenţie; 
- pregătesc şi participă la activităţi de pregătire pe linia situaţiilor de urgenţă. 
3.5. Atribuţiile Secretariatului Tehnic Permanent 
- asigură convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi 

transmiterea ordinii de zi; 

- primeşte şi pregăteşte materialele de şedinţă; 
- execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; 
- asigură redactarea lucrărilor şedinţelor, a proiectelor de hotărâri precum şi 

a proiectelor de ordine sau dispoziţii pe care le prezintă spre aprobare; 
- difuzează componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, cu reprezentare în zonă şi altor autorităţi interesate, documente emise 
de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, privind activităţile de prevenire 
şi de intervenţie; 

- întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul 
îndeplinirii hotărârilor adoptate; 

- urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

- gestionează documentele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
- primeşte şi transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă atenţionări/avertizări 
privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă; 

- monitorizează la nivel judeţean apariţia şi manifestarea factorilor de risc; 
- informează  în regim de urgenţă, preşedintele Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă asupra hotărârilor adoptate de Comitetul Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă; 

- asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; 

- organizează şi verifică monitorizarea situaţiilor de urgenţă, prin grupurile 
de suport tehnic. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor consultă specialişti şi din alte domenii de 
activitate. 

3.6. Atribuţiile Grupurilor de Suport Tehnic 

 Grupurile de suport tehnic, sunt constituite pe tipuri sau categorii de riscuri 

şi sunt încadrate cu specialişti instituţiilor serviciilor publice cu atribuţii în 



domeniu şi societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi în domeniul de 
competenţă. 
 Grupurile sunt organisme competente, de specialitate şi îndeplinesc 
următoarele atribuţiuni: 

- elaborează şi actualizează Planul propriu cu măsurile de protecţie şi 
intervenţie, pe tipurile de risc şi le înaintează preşedintelui Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă şi Secretariatului Tehnic Permanent. 

- determină stările potenţiale de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării şi 
le comunică Secretariatului Tehnic Permanent; 

- apreciază amploarea şi intensitatea situaţiilor de urgenţă; 
- execută direct şi nemijlocit monitorizarea situaţiilor de urgenţă; 
- participă sau consiliază pe linia specialităţii la gestionarea situaţiilor de 

urgenţă; 
- întocmesc rapoarte şi informări pe care le înaintează Secretariatului Tehnic 

Permanent; 

- participă la controalele ce se execută la sursele de risc; 
- participă în comisiile constituite prin ordin al Prefectului judeţului Buzău la 

stabilirea şi evaluarea pagubelor produse de tipurile de risc; 
- participă la întocmirea rapoartelor de sinteză pe baza constatărilor efectuate 

în teren şi asigură înaintarea acestora ministerelor de resort; 
- îndeplinesc alte sarcini date de preşedintele Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă. 
3.7. Atribuţiile generale al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

- informează Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, prin 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, după aprobarea de către 
preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările 
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi efectele  acestora; 

- evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, 

stabileşte măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte 
îndeplinirea lor; 

- declară cu acordul Ministerului Afacerilor Interne, starea de alertă la nivel 
judeţean sau pe zone ale judeţului şi propune instituirea stării de urgenţă; 

- analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare, necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 

- informează Comitetul Naţional şi alte instituţii centrale asupra activităţii 
desfăşurate; 

- îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini, stabilite ulterior prin acte normative sau 
de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

CAPITOLUL IV 

     

4.  FUNCŢIONAREA COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

4.1. Modul de convocare 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău se întruneşte în şedinţe 
ordinare, şedinţe extraordinare şi şedinţe extraordinare în sistem videoconferinţe. 



Convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău sau a 

unor Grupuri de Suport Tehnic se face de către Secretariatul Tehnic Permanent, 

prin S.M.S., e-mail, fax sau telefonic în următoarele cazuri: 
- pentru pregătire şi informare, conform Planului anual de activităţi; 
- la cererea preşedintelui, vicepreşedinţilor sau a unui coordonator al 

Grupului de Suport Tehnic;  

- la iniţiativa Secretariatul Tehnic Permanent când sunt premisele unei stări 
generatoare de situaţii de urgenţă; 

- la solicitarea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. 
 Şedinţele se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor convocaţi sau a 

înlocuitorilor desemnaţi prin notificare scrisă. Convocarea membrilor comitetului 
judeţean în şedinţe extraordinare se face de îndată, iar în şedinţe ordinare cu 3 zile 
înainte de desfăşurarea şedinţei. Convocatorul va cuprinde data, ora, locul unde se 
desfăşoară şedinţa şi ordinea de zi a şedinţei. 
 La şedinţele comitetului judeţean vor participa şi consultanţii stabiliţi prin 
convocator sau alţi invitaţi, la solicitarea preşedintelui sau în baza propunerii 
membrilor. 

Consultanţii şi invitaţii nu au drept de vot. 

Şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se desfăşoară în 
sala „Cabinet” la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău sau sala „Ghe. 
Filipescu” la sediul Consiliului Judeţean Buzău. 

4.2. Periodicitatea întâlnirilor 
- semestrial (şedinţe ordinare) pentru prezentarea unor informării şi rapoarte 

referitor la activitatea desfăşurată şi adoptarea unor planuri şi măsuri; 
- de câte ori situaţia o impune (şedinţe extraordinare şi/sau şedinţe 

extraordinare în sistem videoconferinţe la convocarea Comitetul Naţional pentru 
Situaţii Speciale de Urgenţă). 

 

4.3. Modul de adoptare a hotărârilor 
- hotărârile Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se adoptă cu 

votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în 
aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei preşedintelui 
comitetului; 

- hotărârile adoptate devin obligatorii imediat după încheierea şedinţei; 
- hotărârile comitetului judeţean se vor aduce la cunoştinţa instituţiilor sau 

persoanelor interesate sau responsabile de ducere la îndeplinire prin grija 
Secretariatului Tehnic Permanent 

- punerea în aplicare a Planurilor de evacuare se face prin Hotărârea 
Preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, adoptată în urma 
propunerilor sau solicitărilor coordonatorilor grupurilor de suport tehnic pentru 

situaţii de urgenţă. 
4.4. Controlul şi îndrumarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă 

 Activităţile de control şi îndrumare la comitetele locale pentru situaţii de 
urgenţă se desfăşoară de către membrii şi consultanţii Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă prin ordin al Prefectului Judeţului Buzău şi au ca obiective: 

- modul de constituire a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă; 
- funcţionarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă; 
- existenţa şi punerea în aplicare a planurilor locale de intervenţie în situaţii 

de urgenţă; 



- alte activităţi, în funcţie de situaţia operativă în care se găseşte localitatea 
sau judeţul.  

CAPITOLUL V 

 

5. REALIZAREA CONDUCERII PE TIMPUL SITUAŢIILOR DE 
URGENŢĂ 

            5.1. În situaţii de urgenţă, coordonarea unitară a acţiunii tuturor forţelor 
implicate în intervenţie se realizează de către comandantul acţiunii, care este 
desemnat la nivel judeţean, în funcţie de natura şi gravitatea evenimentului şi de 
mărimea categoriilor de forţe concentrate. 

      Comandantul acţiunii este ajutat în îndeplinirea sarcinilor de unul sau mai 
mulţi comandanţi ai intervenţiei aflaţi la locul producerii evenimentului 
excepţional, de grupa operativă şi de punctul operativ avansat constituite potrivit 
reglementărilor în vigoare. 
     Grupa operativă se constituie prin ordin al prefectului din personal cu putere 
de decizie din cadrul instituţiilor membre ale comitetului județean şi specialişti ai 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău, iar 
în situaţii de amploare aceasta poate fi completată şi cu alţi specialişti din cadrul 
celorlalte structuri de ordine şi siguranţă publică. 
 Comandantul intervenţiei este persoana care asigură în teren conducerea 
forţelor şi mijloacelor aparţinând autorităţilor responsabile, implicate în acţiunile 
de răspuns. 

Comandantul/Comandanţii intervenţiei se subordonează operaţional 
comandantului acţiunii şi asigură conducerea forţelor şi mijloacelor care 
acţionează în zona/sectorul de intervenţie repartizat de comandantul acţiunii. 

 

 

5.2.  Atribuţiile comandantului acţiunii sunt: 
a) coordonează forţele de intervenţie stabilite pentru înlăturarea 

consecinţelor situaţiei de urgenţă; 
b) informează comitetul pentru situaţii de urgenţă despre evoluţia situaţiei de 

urgenţă şi modul de desfăşurare a intervenţiei; 
c) dispune suplimentarea forţelor de intervenţie în funcţie de evoluţia 

situaţiei de urgenţă; 
d) desemnează comandanţi ai intervenţiei din cadrul autorităţilor 

responsabile, în funcţie de tipul de risc produs şi de amploarea şi intensitatea 
situaţiei de urgenţă; 

e) asigură implementarea deciziilor comitetului pentru situaţii de urgenţă 
competent, referitoare la gestionarea situaţiei de urgenţă. 

 

CAPITOLUL VI 

  

6. ASIGURAREA MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂ 
  Finanţarea acţiunilor de înlăturare a efectelor şi consecinţelor 
situaţiilor de urgenţă se efectuează potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 

 



CAPITOLUL VII 

 

7. DISPOZIŢII FINALE 

Prezentul regulament se aprobă prin ordin al prefectului şi se aduce la 
cunoştinţa membrilor comitetului judeţean prin grija Secretaritului Tehnic 

Permanent. 

Întreg personalul din componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Buzău este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile 

prezentului regulament. 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău îşi desfăşoară 
activitatea în baza Planului anual de activitate elaborat de Secretariatul Tehnic 

Permanent şi aprobat prin Hotărârea C.J.S.U urmare a propunerilor formulate de 

membrii comitetului judeţean. 

Documentele elaborate pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor se arhivează de către Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, cu respectarea prevederilor legale. 

   

      

 


