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CAPITOLUL I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. Prezentul "Regulament" stabileşte modul de constituire, organizare, 

funcţionare, componenţa, atribuţiile şi dotarea Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Caraș-Severin, denumit în continuare CJSU, fiind elaborat în 

conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:  

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 

comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr.1492/2004 privind principiile de organizare, 

funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi 

componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de 

risc, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul comun al ministrului apelor şi pădurilor şi ministrului afacerilor 

interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase 

având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi 

incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile 

de apă şi poluări marine în zona costieră; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 574/2022 privind organizarea și funcționarea 

Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor 

județene, respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a 

intervenției, precum și relația acestora cu comitetele pentru situații de urgență. 

          Art.2. CJSU Caraş-Severin se subordonează Comitetului Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă şi are în subordine comitetele municipale, orăşeneşti şi 

comunale pentru situaţii de urgenţă din judeţ.  



 

4 

 Art.3. În vederea gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă care se pot 

produce pe teritoriul judeţului, CJSU Caraş-Severin, stabileşte cu precădere 

următoarele acţiuni: 

 - avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de 

pericol; 

 - declararea stării de alertă; 

 - punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice 

tipurilor de risc şi, după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial 

afectată; 

 - intervenţia operativă cu forțe şi mijloace special constituite, în funcţie de 

situaţie, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative; 

 - acordarea de ajutoare de urgenţă; 

 - acordarea de despăgubiri persoanelor juridice şi fizice; 

 - alte măsuri prevăzute de lege. 

 

CAPITOLUL II 

 

ORGANIZAREA COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ CARAŞ-SEVERIN 

 

          Art.4. CJSU Caraş-Severin se constituie și funcționează, potrivit HGR 

nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, 

ca organism interinstituţional de sprijin al managementului situațiilor de urgență, 

sub conducerea nemijlocită a Prefectului, în cadrul Sistemului Național de 

Management al Situațiilor de Urgență. 

Art.5. CJSU Caraş-Severin se compune din: 

 Preşedinte: Prefectul Județului Caraș-Severin; 

 Vicepreşedinţi:  

- Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin; 

- Inspectorul Șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) 

„Semenic” al Judeţului Caraş-Severin - vicepreşedintele cu atribuţii 

de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în 

realizarea intervenţiei. 

 Membri: Șefii de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărire 

comunală, conducători ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi 

comerciale, ai agenţilor economici care, prin specificul activităţilor 

desfăşurate, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de 

urgenţă; 

 Consultanţi:  
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         - Experţi şi specialişti din aparatul propriu al autorităţilor 

administraţiei publice, care constituie comitetele sau din instituţii şi 

unităţi din subordine;    

          - Reprezentanţi ai altor ministere, instituţii şi servicii publice cu 

atribuţii în domeniu, manageri ai societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome care desfăşoară activităţi în domeniul de competenţă respectiv, 

cooptaţi în comitet la solicitarea Preşedintelui CJSU Caraș-Severin. 

          Art.6. Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, specialiştii cooptaţi în cadrul 

CJSU se pot constitui în grupuri de suport tehnic, coordonate de un membru al 

comitetului. 

         Art.7.  Componența nominală a CJSU și a  Grupurilor de suport tehnic se 

aprobă prin Ordin al Prefectului și se reactualizează permanent în funcție de 

modificările survenite în organigramele instituțiilor sau a situației operative. 

         Art.8. (1). Coordonarea unitară a acţiunii tuturor forţelor implicate în 

intervenţie, în situaţii de urgenţă, se realizează de către Inspectorul Șef al ISU 

„Semenic” al Judeţului Caraş-Severin/ înlocuitorul legal la comandă al acestuia, 

care îndeplinește funcția de comandant al acţiunii, în condițiile prevăzute de 

HGR nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și 

completările ulterioare. 

                (2). Comandantul acţiunii coordonează integrat capabilităţile, prin 

centrele judeţene/zonale de conducere şi coordonare a intervenţiei, punctul 

operativ avansat şi comandantul/comandanţii intervenţiei, pe baza concepţiei 

naţionale de răspuns şi a planurilor de acţiune, adaptate evoluţiei situaţiei de 

urgenţă. 

               (3). 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. 

              (4). În situaţia în care Șeful Departamentului pentru Situaţii de 

Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne devine comandantul acţiunii, 

inspectorii şefi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă devin, de drept, 

comandanţi ai intervenţiei în zona de competenţă. 

              (5). Comandantul acţiunii are următoarele atribuţii: 

   - coordonează forţele de intervenţie stabilite pentru înlăturarea 

consecinţelor situaţiei de urgenţă; 

   - informează comitetul pentru situaţii de urgenţă competent despre 

evoluţia situaţiei de urgenţă şi modul de desfăşurare a intervenţiei; 

   - dispune suplimentarea forţelor de intervenţie în funcţie de evoluţia 

situaţiei de urgenţă; 

    - desemnează comandanţi ai intervenţiei din cadrul autorităţilor 

responsabile, în funcţie de tipul de risc produs şi de amploarea şi intensitatea 

situaţiei de urgenţă; 
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    -  asigură implementarea deciziilor comitetului pentru situaţii de 

urgenţă competent, referitoare la gestionarea situaţiei de urgenţă. 

             (6). Comandantul intervenţiei este persoana care asigură în teren 

conducerea forţelor şi mijloacelor aparţinând autorităţilor responsabile, 

implicate în acţiunile de răspuns. 

             (7). Comandantul intervenţiei se subordonează operaţional 

comandantului acţiunii şi asigură conducerea forţelor şi mijloacelor care 

acţionează în zona/sectorul de intervenţie repartizat de comandantul acţiunii. 

             (8). 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.  

             (9). În funcție de evoluția situației operative, comandantul acțiunii 

este abilitat să dispună suplimentarea forțelor și mijloacelor de către orice 

autoritate responsabilă.  

      Art.9. (1). Pentru asigurarea suportului decizional pentru CJSU și pentru 

comandantul acțiunii, precum și pentru analizarea, evaluarea situației și 

coordonarea acțiunilor de intervenție, la nivel județean, funcționează Centrul 

Județean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI) Caraș-Severin. 

            (2). Șeful CJCCI Caraș-Severin este Inspectorul Șef al ISU 

”Semenic” al Județului Caraș-Severin sau, în situația imposibilității asigurării 

conducerii din motive obiective de natură operativă, un ofițer din cadrul 

inspectoratului desemnat de către acesta. 

            (3). CJCCI Caraș-Severin se activează și își încetează activitatea 

prin Ordin al Prefectului, la propunerea Inspectorului Șef al ISU ”Semenic” al 

Județului Caraș-Severin. Prin excepție, atunci când efectele situației de urgență 

depășesc capacitatea de răspuns de la nivelul județului, CJCCI se activează și își 

încetează activitatea, prin ordin cu caracter operativ al comandantului acțiunii la 

nivel național. 

   

         

CAPITOLUL III 

 

ATRIBUŢIILE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII 

DE URGENŢĂ CARAŞ-SEVERIN 

 

  Art.10. (1). CJSU Caraş-Severin asigură îndeplinirea atribuțiilor 

prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările 

ulterioare.  

         (2). Atribuţiile CJSU Caraş-Severin: 
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 - informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă (IGSU), privind stările potenţial generatoare de situaţii de 

urgenţă şi iminența ameninţării acestora; 

 - evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-

teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi 

urmăresc îndeplinirea lor; 

 - analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor 

umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 

 - informează Comitetul Naţional şi Consiliul Judeţean Caraș-Severin 

asupra activităţii desfăşurate; 

 - îndeplinește orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de 

Comitetul Naţional. 

            (3). CJSU Caraş-Severin declară, cu acordul Ministrului Afacerilor 

Interne, starea de alertă la nivelul uneia sau mai multor localităţi din judeţ ori la 

nivelul întregului judeţ, precum şi prelungirea sau încetarea acesteia. 

     (4). La declararea stării de alertă şi pe durata acesteia comitetele 

pentru situaţii de urgenţă hotărăsc aplicarea, în condiţiile legii, a uneia sau mai 

multor măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns, pentru asigurarea 

rezilienţei comunităţilor şi pentru diminuarea impactului tipului de risc. 

 Art.11. Persoanele din cadrul CJSU Caraș-Severin au următoarele 

atribuții prevăzute de HGR nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 

comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și 

completările ulterioare: 

 Preşedintele CJSU Caraş-Severin: 

 - convoacă întrunirea comitetului,  

 - stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia;  

 - semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile 

adoptate;                 

 - semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele 

de acte normative;  

 - îl informează operativ pe preşedintele comitetului ierarhic superior; 

 Vicepreşedinții CJSU Caraş-Severin: 

 - îndeplinesc obligaţiile Preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele 

ce le revin ca membrii ai comitetului; 

 Membrii CJSU Caraş-Severin: 

  - participă la şedinţele comitetului;  

 - prezintă informări şi puncte de vedere;  

 - îi informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le 

reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi 

măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă; 

 - menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente; 
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 Consultanţii CJSU Caraş-Severin: 

  - participă la şedinţele comitetului; 

 - îi consiliază pe membrii acestora asupra problemelor tehnice şi de 

specialitate;  

 - asigură documentarea tehnică de specialitate. 

          Art.12. Centrul Operaţional din cadrul ISU ”Semenic” al Judeţului Caraş-

Severin organizează şi asigură Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU 

îndeplinind următoarele atribuţii specifice, conform Hotărârii  nr. 1491/2004 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 

situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare: 

- asigură convocarea comitetului județean pentru situaţii de urgenţă şi 

transmiterea ordinii de zi; 

- primește şi pregătește materialele pentru şedinţele comitetului județean 

pentru situaţii de urgenţă şi le prezintă preşedintelui şi membrilor comitetului; 

- execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; 

- asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine 

sau dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare; 

- difuzează la componentele Sistemului Naţional şi la autorităţile interesate 

documentele emise de comitet privind activitatea preventivă şi de intervenţie; 

- întocmește informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul 

îndeplinirii hotărârilor adoptate; 

- întocmește proiecte de comunicate de presă; 

- urmărește realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor 

comitetului pentru situaţii de urgenţă; 

- gestionează documentele comitetului județean pentru situaţii de urgenţă; 

- asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; 

- îndeplinește alte sarcini stabilite de comitete, de preşedinţii acestora, de 

şefii centrelor operaţionale sau de şefii centrelor operative permanente 

respective. 

 

FUNCŢIONAREA COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CARAȘ-SEVERIN 

 

 Art.14. CJSU îşi desfăşoară activitatea pe baza "Planului anual de 

activități" elaborat de Secretariatul Tehnic Permanent. 

          Art.15. (1) CJSU Caraş-Severin se întruneşte în şedinţe ordinare şi în 

şedinţe extraordinare.  

                (2) Şedinţele ordinare se desfășoară semestrial, iar cele 

extraordinare, ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea președintelui.  
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                (3) Şedinţele CJSU se desfăşoară în prezenţa majorităţii 

membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi și sunt conduse de președintele 

acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.  

               (4) Membrii CJSU au obligația de a nominaliza un înlocuitor 

permanent, cu drept de vot, și de a transmite datele de contact, în cel mai scurt 

timp, Secretariatului Tehnic Permanent al CJSU, ori de câte ori apar modificări.  

     (5) Secretariatul Tehnic Permanent informează IGSU privind 

ordinea de zi a ședințelor ordinare/extraordinare și convoacă membrii CJSU prin 

SMS/apel telefonic/fax/e-mail care cuprinde informații referitoare la data, locul 

și temele propuse a fi discutate, astfel: 

- pentru ședințele ordinare, membrii se convoacă cu cel puțin 

două zile înainte; 

- pentru ședințele extraordinare, convocarea se face imediat, 

conform ordinului. 

     (6) La finalul fiecărei ședințe, se va întocmi, prin grija 

Secretariatului Tehnic Permanent, un proces-verbal, în două exemplare, care se 

va semna de către Președintele și Vicepreședinții CJSU. 

          Art.16. La ședințele CJSU pot participa, la invitația președintelui acestuia, 

reprezentanți ai altor instituții sau agenții fără statut de membru, precum și ai 

organizațiilor neguvernamentale.  

Art.17. În desfăşurarea activităţilor specifice, CJSU emite hotărâri care 

vor fi semnate de către Preşedinte.    

Art.18. (1) Hotărârile CJSU 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. 

    (2) Consultanții nu au drept de vot.  

          Art.19. După aprobare, hotărârile se transmit tuturor membrilor CJSU și 

instituțiilor interesate, după caz, prin grija personalului din cadrul Secretariatului 

Tehnic Permanent. 

 

CAPITOLUL V 

 

DESFĂŞURAREA  ŞEDINŢELOR ŞI DOTAREA COMITETULUI 

JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CARAȘ-SEVERIN 

 

 Art.20. Spaţiul de desfăşurare al şedinţelor este pus la dispoziţie, de 

regulă, de Instituţia Prefectului – Județul Caraș-Severin, fiind echipat cu 

mobilier, aparatură, echipamente de comunicaţii şi birotică.   

         Art.21. În situaţii deosebite, şedinţele CJSU se pot desfăşura în alte locaţii, 

acest lucru fiind stabilit de preşedintele comitetului. Membrii comitetului vor fi 

informaţi cu privire la locul de desfăşurare a şedinţei prin grija Secretariatului 

Tehnic Permanent.   
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        Art.22. În anumite situații, în cazul primirii de avertizări privind 

producerea unor fenomene meteorologice/hidrologice periculoase cod 

portocaliu/cod roșu, etc, pentru operativitate, şedinţele CJSU se pot desfăşura și 

on-line, prin intermediul aplicației meet.google. Asigurarea tehnicii necesare 

desfăşurării ședințelor în sistem on-line, precum și transmiterea link-ului de 

participare se realizează prin grija compartimentului Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei din cadrul ISU “Semenic”. 

 

CAPITOLUL VI 

 

DISPOZIȚII FINALE 

 

        Art.23. Prezentul Regulament se va transmite tuturor membrilor CJSU 

Caraş-Severin, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.   

       Art.24. Începând cu data aprobării prezentului Regulament se abrogă  

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență al județului Caraș-Severin, emis în anul 2015, modificat și 

completat prin HCJSU Caraș-Severin nr.17/2016. 

 

 

 

INTOCMIT, 

 

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT 
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