ROMANIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA

ORDIN
din
privind reorganizarea şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă Suceava
Analizând propunerile Serviciului Dezvoltare Economică, Servicii Publice şi
Tehnologia Informaţiei, din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava, prezentate
cu referatul nr.13064/20/2 din 01.07.2016;
Ţinând cont de modificările din structura de conducere a Consiliului Judeţean
Suceava, a instituţiilor publice şi a unor societăţi comerciale de pe teritoriul judeţului
Suceava;
Având în vedere prevederile:
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 21 din 14.04.2004 privind
Sistemul Naţionai de Management a! Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin
Legea nr.15 din 28.02.2005 completată şi modificată cu Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului României nr. 1 din 29.01 2014 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 89 din
23.12.2014;
- Hotărârii Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Reguiamentuiui cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului comun M.M.P./MAI. nr. 1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
- PI 076 din 21.09.2015 privind modul de elaborare, emitere, comunicare şi
arhivare a ordinelor prefectului.
în baza prevederilor art. 26 din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, Prefectul judeţului
Suceava emite prezentul
ORDIN:
Art.l. (1) Se reorganizează Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Suceava şi Grupul de Consultanţi ai Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Suceava str. Ştefan cel Mare nr.36
Telefon: 0230-522915
Fax: 0230-522784
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Suceava, în componenţele prevăzute în anexa nr.l, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
(2) Se aprobă Regulamentul privind atribuţiile şi funcţionarea Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, prevăzut în anexa nr.2, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art.2. Se reorganizează grupurile de suport tehnic pe tipuri de risc ale
Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Suceava în componenţa prevăzută în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.3. (1) Se aprobă modelul Raportului operativ ce se comunică la I.S.U.
"BUCOVINA" al judeţului Suceava, de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă
din localităţile afectate, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
(2) Se aprobă modelul Raportului de informare/operativ privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice
sezonului rece, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Se aprobă modelul Solicitării acordului privind declararea "Stării de alertă",
conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(4) Se aprobă modelul Hotărârii privind declararea "Stării de alertă" în judeţul
Suceava, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(5)
Se
aprobă
modelul
Ordinului
de
evacuare
pentru
municipiul/oraşul/comuna/localitatea/zona afectată, conform anexei nr. 8, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art.4. Se aprobă Fluxul informaţional al sistemului judeţean de management al
situaţiilor de urgenţă, conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.5. Cu data emiterii prezentului ordin, se abrogă Ordinul Prefectului Judeţului
Suceava nr. 423/2015 privind reorganizarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Suceava, cu modificările şi completările ulterioare, şi orice alte dispoziţii
contrare.
Art.6. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al
Judeţului Suceava va comunica prezentul ordin persoanelor şi instituţiilor implicate.
PREFECT
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Anexa nr. 1 la

Se aprobă,

COMPONENŢA
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SUCEAVA
Nr.
crt.
1.

2.

NUMELE
PRENUMELE
HARASIM CONSTANTIN
FLUTUR GHEORGHE

3.

BURLUI ION

4.
5.

ATANASĂ NISTOR
SEREDENCIUC VIOREL
NIŢĂ MARINGHEORGHE

6.

FUNCŢIA ADMINISTRATIVĂ / INSTITUŢIE
Prefect/Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava
Preşedinte/Consiliul Judeţean Suceava
Inspector şef/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
"BUCOVINA" al Judeţului Suceava

FUNCŢIA IN
CADRUL C J.S.U.
Preşedinte

Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
cu atribuţii de
coordonare unitară a
tuturor componentelor
cu responsabilităţi în
realizarea intervenţiei

Subprefect/Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava
Vicepreşedinte/Consiliul Judeţean Suceava

Membru
Membru

Vicepreşedinte/Consiliul Judeţean Suceava

Membru

Nr.
crt.
7.

NUMELE
PRENUMELE
LUNGU MARIAN-MIHAI

8.

ONIU LIVIU-STEJĂREL

9.

MARIAN MIRCEA-LIVIU

10.

CIORTEANU CEZAR

11.

ANTON MUGUREL

12.

CRĂCIUN FLORIN

13.

DASCĂLU MIHAI

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

CONSTANTINESCU
GABRIEL
DRAGOI DANIEL
PRODAN TIBERIU
STRAMBENSCHI RADU
OŞEAN VASILE
IORDACHE ADRIANA
ANGELA
LAZAR MIRCEA
FLOREA FLORIN
NICOLAE RAZVAN
CIO BAN U SORIN
GAŞPAREL MIHAI
TANASA IOAN
IANOVICI ANDREI

FUNCŢIA ADMINISTRATIVĂ / INSTITUŢIE
Inspector şef/Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava
împuternicit adjunct al şefului inspectoratului/Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Suceava
Comandantul Unităţii/Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi
- Fălticeni
Şef serviciu/Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră
Suceava
Comandant/Centrul Militar Judeţean Suceava
Şef structură/Structura Teritorială pentru Probleme Speciale
a Judeţului Suceava
Şef serviciu/Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale
Suceava - Unitatea Militară 0873 Suceava
Şef secţie/Serviciul Român de informaţii-Direcţia judeţeană
de Informaţii Suceava
Director/Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava
Şef sistem/Sistemul Hidrotehnic Independent Şiret
S.C. Hidroelectrica SA - Sucursala Hidrocentrale Bistriţa
Director executiv/Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava
Comisar Şef/Garda Naţională de Mediu - Serviciul
Comisariatului Judeţean Suceava
Director executiv/Direcţia pentru Agricultură Suceava

FUNCŢIA IN
CADRUL C J . S . U .
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Director/Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare Suceava

Membru

Director/Direcţia Silvică Suceava
Inspector şef/Garda Forestieră Suceava
Şef staţie/Staţia Meteorologică Suceava
Director executiv/Direcţia de Sănătate Publică Suceava

Membru
Membru
Membru
Membru

Nr.
crt.
26.
27.
28.
29.
30.

NUMELE
PRENUMELE
LAZAREANU
ALEXANDRU
POSTOLACHE LEONLAURENŢIU
DEDIU CORNEL
CACIUC ROMEO
DRANCA UCHI-LILIANA

31.

ANDRIESCU LIVIU
DORU

32.

MĂRIUŢAIOAN

33.

NETEDU CONSTANTIN

34.

DRAGOŞ DANUBIANU

35.
36.
37.
38.

STRUGARU OVIDIU
MIHAI
GROZA ŞTEFAN
VASILE ILIE
MUGUREL OVIDIU
CORLĂŢAN

39.

LAZĂR GHEORGHE

40.

ROPOTĂ PETRICĂ

FUNCŢIA ADMINISTRATIVĂ / INSTITUŢIE

FUNCŢIA IN
CADRUL C J . S . U .

Manager General/Serviciul de Ambulanţă judeţean Suceava

Membru

Director executiv/Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Suceava
Director/ Societatea de Cruce Roşie - Filiala Suceava
Şef secţie/Secţia Drumuri Naţionale Suceava
Şef secţie/Secţia Drumuri Naţionale Câmpulung Moldovenesc
Şef Secţie L5 Suceava/Compania Naţională de Căi Ferate
"CFR" S.A. Sucursala Regională C.F. Iaşi - Regulatorul de
Circulaţie Suceava
Director general/Regia Autonomă Aeroportul "Ştefan cel
Mare" Suceava
TELEKOM Romania Comunication- Centrul de operaţiuni
Suceava-Botoşani
Inginer PAR Centru Exploatare Suceava- CNTEE
TRANSELECTRICA SA-Sucursala de Transport Bacău
Şef centru operaţiuni Suceava/ E.ON Distribuţie România
S.A.- Centru de exploatare Suceava
Director general/S.C. A.C.E.T. S .A. Suceava
Director general SC BIOENERGY SUCEAVA S.R.L.
Administrator/S.C. THERMONET S.R.L. Suceava
Inspector şcolar general/ Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Suceava
Director executiv/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
Judeţului Suceava

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Nr.
crt.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

NUMELE
PRENUMELE
FLOREA MIRELA
ANGELICA
BUTNARIU ROMEO

FUNCŢIA ADMINISTRATIVĂ / INSTITUŢIE

FUNCŢIA IN
CADRUL C J.S.U.

Director executiv/Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Suceava
Inspector Şef/Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava
Director Sucursală/Compania Naţională a Uraniului S.A. SCURTU MARCEL
Sucursala Suceava
OLTEANU CONSTANTIN Director generai/S.C. MINBUCOVINA S.A. - Vatra Dornei
Delegare temporară/şef serviciu I.R.C. Nord-EstCRACIUNESCU DANIELA
Inspectoratul Judeţean în Construcţii Suceava
Director Sucursală/ Compania Naţională pentru Controlul
MACOVEICIUC CEZAR
Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub
Presiune - Sucursala Suceava
MURARIU LUCIAN
Şef Agenţie/ Autoritatea Rutiera Română - Agenţia Suceava
Coordonator judeţul Suceava - Inspectoratul Teritorial
RADU MIHALESCU
pentru Controlul în Transportul Rutier
CRISTIAN MOISUC
Şef Serviciu- Serviciul de informaţii şi protecţie Internă
Manager/Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel
RÎMBU VASILE
Nou" Suceava
CONSULTANŢII

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SUCEAVA
Nr.
crt.

NUMELE
PRENUMELE

1.

HOFFMAN DAN

2.

IACOB IULIAN

FUNCŢIA ADMINISTRATIVA/ INSTITUŢIE

Prim adjunct al inspectorului şef/Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă "BUCOVINA" al Judeţului Suceava
Prim adjunct al inspectorului şef/ Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Suceava

FUNCŢIA IN
CADRUL
C.S.UJ.
Consultant
Consultant

3.

CRĂCIUN FLORIN

Şef structură/Structura Teritorială pentru Probleme Speciale
a Judeţului Suceava

Consultant

4.

BLEZNIUC LUIGI

Şef de stat major/Centrul Militar Judeţean Suceava

Consultant

HAVRIŞ
ALIN IULIAN
BRADAŢAN TIBERIUSMARIUS

Şef serviciu t e h n i c / R A Aeroportul "Ştefan cel Mare"
Suceava
Director Medical/Spitalul Judeţean de Urgenţă * Sfântul
Ioan cel Nou" Suceava
Director general/Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Consiliul Judeţean Suceava
Locţiitorul comandantului/Şcoala Militară de Subofiţeri
Jandarmi - Fălticeni
Adjunct/Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava
Şef B.CT./Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Unitatea Militară 0873 Suceava
Locţiitor Şef Direcţie/Direcţia Judeţeană de Informaţii Unitatea Militară 0822 Suceava
Şef Birou Dispecerat Apărare împotriva Inundaţiilor/
Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava
S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala Hidrocentrale Bistriţa

5.
6.
7.

AVĂDANEI RADU

8.

POSTELNICU IONEL

9.

SAVISCHI MIHAI

10.

APOPEI COSTICA

11.

IACOBAN FLORIN

12.

OLARU DORIN

13.

STAHIE VASILE
URSUL GINALACRĂMIOARA

14.
15.

CONSTANTIN HUŢUPAŞ

16.
17.

COSTIN VASILE
POPESCU ADRIAN

18.

SEMENIUC VASILE

19.

SECAREANU CRISTIAN

Şef Serviciu /Agenţia pentru Protecţia Mediului - Suceava
Comisar/Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean
Suceava
Consilier superior/Direcţia pentru Agricultură Suceava
Inspector/ Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava
Şef birou/ Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţă
Alimentelor Suceava
Inginer/ Secţia Drumuri Naţionale Suceava

Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant

20.

MAXIM VASILE

21.

TURTUREAN MIHAELA

22.
23.
24.
25.

CORDUNEANU LIVIU
CHISALIŢA RADU
APOSTU SILVIU
GHERMAN EUGEN

26.

FRUNZARU NECULAI

27.

VĂIDEANU ŞTEFAN

28.

DORIN MIHAILA

29.

AMARIEI CONSTANTIN

30.

PETRIUC MIHAI DORU

31.

SĂNDUCU ION

Adjunct şef secţie/ Secţia Drumuri Naţionale Câmpulung
Moldovenesc
Şef Compartiment Servicii Tehnice/ TELEKOM Romania
Comunication- Centrul de operaţiuni Suceava-Botoşani
Responsabil CTP/E.ON Distribuţie România S.A.
Şef Birou/S.C, A.C.E.T. S.A. Suceava
Şef Birou APMRL/E.ON Distribuţie România S.A.
Inginer Şef/SC BIOENERGY SUCEAVA S.R.L.
Director Tehnic şi DezvoItare/S.C. THERMONET S.R.L.
Suceava
Responsabil Achiziţii şi Investiţii/Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Suceava
Adjunct/ Inspectoratul Teritorial de Muncă
Inginer Şef/Compania Naţională a Uraniului S.A Bucureşti
Sucursala Suceava
Şef Sector/S.C. MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei
Inspector în Construcţii/Inspectoratul Judeţean în Construcţii
Suceava

Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant

GUVERNUL ROMÂNIEI
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Anexa nr.2 la Ordinul.

Se aprobă,
PREFECT,
sim

REGULAMENT
PRIVIND ATRIBUŢIILE SI FUNCŢIONAREA
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ-SUCEAVA
CAPITOLUI I
ORGANIZAREA COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Art.l. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, denumit în continuare
Comitet Judeţean sau Comitet, se constituie şi funcţionează, potrivit legii sub conducerea
nemijlocită a Prefectului Judeţului Suceava, având calitatea de preşedinte, ca organism de
sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă şi are componenţa prevăzută nominal în
anexa nr. 1.
Art.2. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean este organizat şi
asigurat de Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Bucovina" al Judeţului Suceava.
Art.3. Grupurile de suport tehnic sunt constituite din specialişti ai serviciilor publice
deconcentrate, descentralizate şi de gospodărire comunală, regii autonome şi societăţi
comerciale şi alţi agenţi economici sursă de risc prin specificul activităţilor desfăşurate, din
judeţul Suceava. Componenţa grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă pe tipuri de risc este prezentată în anexa nr. 3.
în funcţie de amploarea şi diversitatea evenimentelor, componenţa grupurilor de
suport tehnic se poate modifica prin atragerea şi altor specialişti.
CAPITOLUL II
ATRIBUŢIILE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SUCEAVA
Art.4. Comitetul Judeţean îndeplineşte următoarele atribuţii, după cum urmează:
> Informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa producerii 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 ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul judeţului sau în
mai multe localităţi ale judeţului şi propune instituirea stării de urgenţă;
î

> Analizează şi avizează planul judeţean pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
> Informează Comitetul Naţional şi Consiliul Judeţean Suceava asupra activităţii desfăşurate;
> Inventariază şi monitorizează factorii de risc de pe teritoriul judeţului Suceava care pot
determina sau favoriza apariţia unor situaţii de urgenţă;
> Coordonează pregătirea populaţiei privind prevenirea, protecţia şi intervenţia în situaţii de
urgenţă;
> Stabileşte şi asigură realizarea fluxului informaţional - decizional pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă;
> Conduce aplicarea măsurilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
> Asigură informarea populaţiei asupra iminenţei producerii unor situaţii de urgenţă, precum
şi asupra măsurilor luate pentru gestionarea acestora;
> Stabileşte comandantul acţiunii pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă complexe;
> Asigură evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor interne şi
internaţionale destinate populaţiei afectate în urma manifestării situaţiilor de urgenţă;
> Inventariază şi evaluează pagubele produse la gospodăriile populaţiei, instituţii publice,
reţele de utilităţi, căi de comunicaţii, poduri, podeţe, punţi pietonale, de către comisii
constituite prin ordin al prefectului;
> îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional
Art.5.
principale:

Componenţii

Comitetului

Judeţean

au

următoarele

obligaţii

a) Preşedintele:
> convoacă întrunirea Comitetului judeţean, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele
acestuia, astfel:
• în şedinţe ordinare - semestrial;
• în şedinţe extraordinare, atunci când este afectată viaţa sau sănătatea
comunităţilor de persoane, grupuri de locuinţe, infrastructura de comunicaţii şi
utilităţi, mediul înconjurător - funcţie de amploarea, aria şi tendinţa de evoluţie a
situaţiilor de urgenţă care se manifestă, astfel:
- la iniţiativa proprie;
- la propunerea vicepreşedinţilor;
- la avertizări de fenomene meteo periculoase cod portocaliu sau roşu;
- la propunerea întemeiată a oricărui membru al Comitetului Judeţean;
- la solicitarea C.L.S.U. afectate.
> semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate;
> semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative;
> informează operativ preşedintele Comitetului Naţional asupra activităţilor desfăşurate;
> declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivel judeţean sau în
mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de alertă (anexa nr. 7);
> emite acordul, în calitate de prefect al judeţului, la solicitarea CLSU privind declararea
stării de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale afectate;
> emite Ordin de evacuare şi primire/repartiţie la propunerea centrelor operative sau
operaţionale pentru situaţii de urgenţă, ca urmare a situaţiilor de urgenţă înregistrate pe raza
judeţului Suceava, după ce în prealabil a fost emis Ordinul de evacuare al preşedintelui
Comitetului Naţional (anexa nr. 8);
2

> numeşte comandantul acţiunii în vederea coordonării unitare a forţelor de intervenţie la
nivel judeţean;
> dispune preşedinţilor Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, prin serviciul specializat
al Instituţiei Prefectului, să instituie serviciul de permanenţă pentru perioada/intervalul orar
de valabilitate al codului galben, portocaliu sau roşu, la toate primăriile din judeţ, ca urmare
a atenţionărilor/avertizărilor privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă comunicate
de ANMH şi transmise imediat de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, ORDINUL ARE
CARACTER PERMANENT PENTRU PRIMĂRII!
b) Vicepreşedinţi:
b l ) Preşedintele Consiliului judeţean Suceava
> în lipsa preşedintelui CJSU îndeplineşte obligaţiile acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca
membru al Comitetului Judeţean.
b2) Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al
judeţului Suceava
> în lipsa preşedintelui CJSU îndeplineşte obligaţiile acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca
membru al Comitetului Judeţean.
> Realizează coordonarea unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în gestionarea
situaţiei de urgenţă.
c) Membrii:
> participă la şedinţele Comitetului judeţean;
> coordonează activitatea Grupurilor de suport tehnic, potrivit riscurilor pe care le
manageriază, verifică documentele întocmite de grup şi le înaintează Secretariatului Tehnic
Permanent;
> prezintă informări şi puncte de vedere cu privire la gestionarea tipurilor de risc din
competenţa structurii pe care o reprezintă, precum şi în urma îndeplinirii funcţiilor de sprijin;
> informează operativ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al judeţului
Suceava, despre producerea de evenimente care afectează viaţa, sănătatea persoanelor,
bunurile materiale şi mediul ca urmare a situaţiilor de urgenţă.
d) Consultanţii:
> participă, când sunt convocaţi, la şedinţele Comitetului judeţean;
> când sunt solicitaţi, sprijină activitatea Centrului de Conducere şi Coordonare a
Intervenţiei, în cadrul grupelor operative, potrivit domeniului de competenţă;
> îi consiliază, potrivit competenţelor, pe membrii CJSU asupra problemelor tehnice şi de
specialitate;
> potrivit competenţelor, asigură suportul tehnic de specialitate.
Art.6. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava
îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare,
prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională la nivelul judeţului Suceava.
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Art.7. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean este coordonat
de către şeful Centrului Operaţional şi are următoarele atribuţii principale:
> asigură convocarea Comitetului Judeţean pentru situaţii de urgenţă şi transmiterea ordinii
de zi;
> primeşte/pregăteşte materialele pentru şedinţele Comitetului Judeţean pentru situaţii de
urgenţă şi le prezintă Preşedintelui şi membrilor;
> 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 Comitetului Judeţean şi la instituţiile/autorităţile interesate
documentele emise/aprobate de GSU;
> întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă la nivel judeţean sau stadiul
îndeplinirii hotărârilor adoptate;
> transmite
raportările
operative/informative
la
adresa
situatii.uraenta@prefecturasuceava.ro, în vederea avizării/aprobării acestora de către
Preşedintele Comitetului Judeţean, pentru a fi transmise eşaloanelor superioare;
> întocmeşte proiecte de comunicate de presă;
> urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
> gestionează documentele comitetului pentru situaţii de urgenţă;
> asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă;
> îndeplineşte alte sarcini stabilite de Comitetul judeţean, de preşedintele acestuia şi de
şeful centrului operaţional.
Art.8, Grupurile de suport tehnic:
în funcţie de iminenţa ameninţării, a factorilor de risc şi a tipurilor de risc generate,
Grupurile de Suport Tehnic se convoacă la solicitarea Preşedintelui Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Suceava sau din iniţiativa proprie a Şefului Grupului de Suport Tehnic
responsabil de managementul tipului de risc identificat. Odată convocat, Grupul de Suport
Tehnic îşi desfăşoară activitatea la sediul instituţiei coordonatoare a Grupului de Suport Tehnic
sau în altă locaţie, după caz. Coordonatele locaţiei (adresă, mijloace/date de contact, etc) vor fi
aduse la cunoştinţa Inspectorului Şef al ISU "BUCOVINA" al judeţului Suceava, în calitate de
Vicepreşedinte CJSU Suceava, cu atribuţii de coordonare unitară a tuturor componentelor cu
responsabilităţi în realizarea intervenţiei. Activitatea Grupului de suport Tehnic se concretizează
în următoarele activităţi principale:
- inventariază factorii de risc, din competenţă;
- determină stările potenţiale generatoare de situaţii de urgenţă, iminenţa ameninţării
acestora şi le comunică Secretariatului Tehnic Permanent;
- organizează şi execută monitorizarea stărilor potenţial generatoare de situaţii de
urgenţă:
- determina/apreciază amploarea şi intensitatea situaţiilor de urgenţă şi propun măsuri
de contracarare a efectelor riscurilor care se manifestă;
- participă, când sunt convocaţi, la activităţile din cadrul Centrului de Conducere şi
Coordonare a Intervenţiei, în domeniul de competenţă;
- participă la acţiunile de organizare, coordonare şi conducere, conform competenţelor,
a intervenţiilor operative, salvarea şi/sau evacuarea persoanelor;
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- întocmesc rapoarte asupra situaţiei operative, pe care le înaintează Secretariatului
Tehnic Permanent.
CAPITOLUL III
FUNCŢIONAREA COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
SUCEAVA
Art.9. (1) Comitetul judeţean se întruneşte semestrial în şedinţe ordinare şi, ori de
câte ori situaţia o impune, în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui.
(2) Şedinţele Comitetului Judeţean se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sau a
înlocuitorilor desemnaţi.
(3) Convocarea membrilor Comitetului judeţean pentru şedinţă se face, de regulă, cu 5 zile
calendaristice înainte de data desfăşurării acesteia, de către Secretariatului Tehnic
Permanent, excepţie fiind cazurile în care sunt organizate şedinţe extraordinare sau
videoconferinţe imediate, când nu mai este posibil de respectat termenul de mai sus;
(4) Materialele necesare susţinerii problematicii înscrisă în ordinea de zi vor fi întocmite de
către membrii Comitetului desemnaţi să le susţină, cu 5 zile înainte de data stabilită pentru
şedinţă şi transmise în format electronic către Secretariatul Tehnic Permanent;
(5) In exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Comitetul Judeţean adoptă hotărâri prin 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;
(6) Consultanţii nu au drept de vot;
(7) Comitetul Judeţean îşi desfăşoară activitatea în baza Planului anual elaborat de
Secretariatul Tehnic Permanent.
(8) Funcţie de situaţiile de urgenţă apărute, preşedintele dispune înfiinţarea /
operaţionalizarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei care
asigură analiza, evaluarea situaţiei, coordonarea acţiunilor de intervenţie şi asigură suportul
decizional al Comitetului Judeţean. Acesta are în compunere personal din cadrul
inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, precum şi membrii grupului de suport tehnic al
riscului care se manifestă la nivelul judeţului.
(9) Planificat sau inopinat, execută controale de sprijin, îndrumare şi coordonare, la
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, care au drept scop verificarea nivelului de
pregătirea al autorităţilor / comunităţii pe linia managementului / gestionării riscurilor
potenţiale şi iminente generatoare de situaţii de urgenţă pe teritoriul UAT-ului, instituirea
permanenţei la sediul primăriei cu personal instruit şi mijloace de comunicaţii adecvate, în
vederea primirii înştiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor pe tipuri de risc, în scopul alarmării
populaţiei.
CAPITOLUL IV
ASIGURAREA MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂ
Art.10. Lucrările Comitetului Judeţean se desfăşoară în spaţii special amenajate şi
echipate, de regulă la sediul Palatului Administrativ Suceava.
Spaţiile de lucru se echipează şi se dotează cu mobilier, aparatură şi echipamente de
comunicaţie şi informatică, precum şi cu birotică necesară, conform „Listei cuprinzând dotările
principale necesare desfăşurării activităţii comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă", anexa nr. 2 din H.G. nr.1491/2004.
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Aparatura şi echipamentele de telecomunicaţii şi informatică se interconectează cu
Centru! Operaţional şi fac parte din sistemul de telecomunicaţii, de prelucrare automată şi
stocare a datelor necesare Sistemului de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
Art. 11. Activitatea Grupei operative şi a Centrului de Conducere şi Coordonare a
Intervenţiilor se desfăşoară în spaţiul pus la dispoziţie de Inspectoratul pentru situaţii de
Urgenţă „Bucovina" al judeţului Suceava.

CAPITOLUL V
FLUXUL INFORMAŢIONAL AL SISTEMULUI JUDEŢEAN DE MANAGEMENT AL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Art. 12. La primirea atenţionării/avertizării "COD GALBEN, PORTOCALIU SAU ROŞU"
valabilă pentru judeţul Suceava, se execută următoarele operaţiuni:
(1) I.S.U. Suceava transmite mesajul de atenţionare/avertizare către Prefectul
Judeţului Suceava, membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava şi
tuturor primarilor din zona vizată.
(2) Compartimentul Servicii Publice şi Tehnologia Informaţiei al Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava propune prefectului adoptarea de măsuri funcţie de ampioarea situaţiei
create potrivit competenţelor.
(3) Instituţiile/autorităţile care nu au Centre operative cu caracter permanent, le vor
activa, de îndată, la primirea atenţionării/avertizării cod portocaliu, pe tipurile de risc care le
gestionează, potrivit competenţelor.
(4) Primarii, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă au
obligaţia de a institui permanenţa la primării la primirea mesajelor de atenţionare/avertizare
cod galben, în scopul implementării măsurilor de avertizare şi protecţie a populaţiei în faţa
riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă care se pot manifesta pe teritoriul UAT-ului.
(5) Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciile publice/societăţile
comerciale ce gestionează utilităţi, transmit la I.S.U. Suceava (fax 0230/524432) imediat după
producerea evenimentului, rapoarte operative întocmite conform modelului din anexa nr. 4.
în funcţie de actele normative în vigoare, specifice pentru fiecare sezon în parte
(Dispoziţia 1931 completată şi modificată - specifică sezonului rece, Ordinul nr. 1.422 pentru
situaţiile de urgenţă generate de inundaţii, ş.a,), Centrul Judeţean de Conducere şi
Coordonarea
Intervenţiei
întocmeşte
şi
transmite
spre
aprobare
Rapoartele
operative/informative, conform modelului din anexa nr. 5,
Informarea Preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a
vicepreşedinţilor comitetului judeţean asupra situaţiei operative se realizează de către
dispeceratul ISU, iar în cazul emiterii avertizărilor/atenţionărilor cod galben, cod portocaliu,
cod roşu prin şeful Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei constituit la
nivelul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
Comunicarea publică la nivel judeţean, pe timpul gestionării în sistem integrat al
situaţiilor de urgenţă de amploare şi intensitate deosebită, este realizată sub coordonarea
prefectului, exclusiv de către purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă "'BUCOVINA" al judeţului Suceava.
(5) Instituţiile/operatori economici din cadrul CJSU (şefii instituţiilor/directori) au
obligaţia să comunice de îndată Secretariatului Tehnic Permanent orice modificare structurală
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survenită în scopul actualizării componenţei CJSU (membri, grupuri de suport tehnic,
consultanţi).
Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 04.07.2016, dată la care
Regulamentul aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Suceava nr. 423/2015, se abrogă.
Regulamentul se trimite către toţi membrii Comitetului Judeţean pentru luare la
cunoştinţă şi aplicare, precum şi la toate Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă de pe
teritoriul judeţului, pentru aplicare în părţile ce le privesc şi pentru întocmirea / actualizarea
propriilor regulamente de organizare şi funcţionare.

Av
]

Semnătură

Avizat: subprefect
Atanasă Nistor
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GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL SUCEAVA
Anexa nr.3 la Ordinul nr

Se aprobă,

COMPONENŢA
grupurilor de suport tehnic pe tipuri de riscuri

Nr
crt.

1

Risc

Furtuni şi tornade

Grup de suport tehnic-componenţă
instituţională
SGA - instituţia coordonatoare
ISU
APM
SDN-Sv
SDN-Clung Md
DJDP
CFR
IPJ
Dir. Silvică Suceava
Staţia Meteo

2

Inundaţii

•5
O

Căderi masive de
zăpadă, viscol,
avalanşe

4

Secetă

5

Temperaturi
extreme

6

Incendii de pădure

SGA- instituţia coordonatoare
SH~Siret
ISU
APM
GNM-CJ Suceava
Dir. Silvică Suceava
ANIF-Sv
SC Hidroelectrica SA
Staţia Meteo
IP> instituţia coordonatoare
IJJ
ISU
SDN Sv
SDN Ciung
DJDP
CFR
Dir. Silvică Suceava
IŞJ Suceava
S.T.P.S. Suceava
O Suceava- Serviciul Salvamont
Staţia meteo
SGA - instituţia coordonatoare
D. Agricultură
ISU
ACET
DSP
DSVSA
Staţia meteo
DSP- instituţia coordonatoare
DSVSA
Inst. Prefectului
ISU
Crucea Roşie
C J . Suceava
Dir. Silvică Suceava- instituţia coordonatoare
Garda Forestieră

ISU
IPJ
IJJ
CJ Suceava- Serviciul Salvamont
Reprezentant tehnic OS privat

7

Alunecări de teren

8

Cutremure de
pământ

9

Accidente, avarii,
explozii în
industrii, inclusiv
prăbuşiri de teren
cauzate de expl.
miniere sau alte
active tehnologice

10

Accidente, avarii,
explozii şi incendii
în activităţi de
transport şi
depozitare

Inst. Prefectului- instituţia coordonatoare
IJSC
ANIF
ISU
DJDP
SDN C-lung
SDN Sv
CFR
ANCPI
IJSC- instituţia coordonatoare
ISU
IPJ
IJJ
Crucea Roşie
DSP
ISU- instituţia coordonatoare
Reprezentant obiectiv afectat

MINBUCOVINA
IPJ
IJSC
DSP
SAJ
ITM
GNM-CJ Suceava
APM
IPJ- instituţia coordonatoare
S.P.T.F.
Reprezentant obiectiv afectat
SDN C-lung Mld
SDN Suceava

produse
periculoase şi
accidente pe căi
de comunicaţie

11

Risc de accidente
Risc de accidente
radiologice,
nuclear chimice şi
biologice

12

Poluări ape

13

Prăbuşiri de
construcţii,
instalaţii sau
amenajări

14

Eşecul utilităţilor
publice

DJDP
CFR
O Suceava- Aeroportul
SAJ
IJSC
ITM
GM
APM
DSP
ISU- instituţia coordonatoare
DSP
GNM-CJ Suceava
APM
ITM
IPJ
DJ
CNU SA- punct de lucru Crucea
SGA- instituţia coordonatoare
SH Şiret
ISU
GNM-CJ Suceava
APM
IPJ
DSP
DSVSA
IJSC- instituţia coordonatoare
ISU
Reprezentant obiectiv
IPJ
ITM
Inst. Prefectului- instituţia coordonatoare
ISU
E.ON Distribuţie România S.A.
Centru de exploatare Suceava
SC BIOENERGY SUCEAVA S.R.L.
TRANSGAZ România

15

Căderi de obiecte
din atmosferă

16

Muniţie
neexplodată

17

Epidemii

18

Epizotii/zoonoze

19

Incendii
Iniţiative
normativlegislative

S.C. THERMONET S.R.L. Suceava
SC ACET SA Suceava
SC Nord Gaz Rădăuţi SA
SC Ten Gaz SA
Alţi operatori cooptaţi
ISU- instituţia coordonatoare
IPJ
IJJ
GNM-CJ Suceava
APM
DSP
DSC
ROMATSA-TWR Sv
ISU- instituţia coordonatoare
IPJ
DJ
DSP- instituţia coordonatoare
DSVSA
SAJ
ISU
GNM-CJ Suceava
APM
IŞJ Suceava
DSVSA- instituţia coordonatoare
DSP
ISU
GM
APM
Dir. Agricultură
ISU- instituţia coordonatoare
IPJ
IJJ
ISU- instituţia coordonatoare
IPJ
IJJ
SJPF

APM
GNM-CJ Suceava
SGA
USC
SDN
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Avizat: şef serviciu
Florin Sinescu

Sem

Avizat: subprefect
Atanasă Nistor

Semnătură

GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL SUCEAVA
Anexa nr.4 la Ordinul nr

RAPORT

OPERATIV
APROB,
PRIMAR
Semnătura

Nr.
crt.

Bazin hidrografic,
municipiul, oraşul,
comuna/localităţi
aparţinătoare/

Comuna
Satul

Curs de apă
pe fiecare
comună şi
localitate
aparţinătoare

Obiective afectate

Cauzele afectării
pe fiecare
localitate în parte

- Victime omeneşti
- nr. persoane
sinistrate
- nr. de case din care:
- distruse
- avariate
- nr. anexe
gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socioeconomice şi
administrative (se
menţionează şcoala,
grădiniţa, biserica,
spitalul, primăria etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- km CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe

- revărsare râu,
pârâu, vale
nepermanentă
(nominalizarea
acestuia)
- blocaje de gheţuri
- scurgeri de pe
versanţi
- băltiri, ape interne
- rupere dig, avariere
baraj cu indicarea
denumirii şi
administratorului
lucrării
- incapacitate de
preluare a reţelei de
canalizare
- alte cauze

TOTAL UAT
Nr. total localităţi
afectate

- ha păduri
- km reţele de
alimentare cu apă,
canalizare
- nr. fântâni
- nr. construcţii
hidrotehnice afectate
(cu menţionarea
denumirii,
capacităţilor,
deţinătorului)
- reţele electrice,
telefonice
- reţele alimentare cu
gaze naturale
- Victime omeneşti
- nr. persoane
sinistrate
- nr. de case din care:
- distruse
- avariate
- nr. anexe
gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socioeconomice şi
administrative (se
menţionează şcoala,
grădiniţa, biserica,
spitalul, primăria, etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- k m CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de
alimentare cu apă,
canalizare
- nr. fântâni
- nr, construcţii
hidrotehnice afectate

(cu menţionarea
denumirii,
capacităţilor,
deţinătorului)
- reţele electrice,
telefonice
- reţele alimentare cu
gaze naturale
* Se transmite imediat după producerea

evenimentului.

ÎNTOCMIT
Nume, prenume_
Semnătură

GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL SUCEAVA
Anexa nr.4 la Ordinul nr

RAPORT

OPERATIV
APROB,
PRIMAR
Semnătura

Nr.
crt.

Bazin hidrografic,
municipiul, oraşul,
comuna/localităţi
aparţinătoare/

Comuna
Satul

Curs de apă
pe fiecare
comună şi
localitate
aparţinătoare

Obiective afectate

Cauzele afectării
pe fiecare
localitate în parte

- Victime omeneşti
- nr. persoane
sinistrate
- nr. de case din care:
- distruse
- avariate
- nr. anexe
gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socioeconomice şi
administrative (se
menţionează şcoala,
grădiniţa, biserica,
spitalul, primăria etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- km CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe

- revărsare râu,
pârâu, vale
nepermanentă
(nominalizarea
acestuia)
- blocaje de gheţuri
- scurgeri de pe
versanţi
- băltiri, ape interne
- rupere dig, avariere
baraj cu indicarea
denumirii şi
administratorului
lucrării
- incapacitate de
preluare a reţelei de
canalizare
- alte cauze

TOTAL UAT
Nr. total localităţi
afectate

- ha păduri
- km reţele de
alimentare cu apă,
canalizare
- nr. fântâni
- nr. construcţii
hidrotehnice afectate
(cu menţionarea
denumirii,
capacităţilor,
deţinătorului)
- reţele electrice,
telefonice
- reţele alimentare cu
gaze naturale
- Victime omeneşti
- nr. persoane
sinistrate
- nr. de case din care:
- distruse
- avariate
- nr. anexe
gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socioeconomice şi
administrative (se
menţionează şcoala,
grădiniţa, biserica,
spitalul, primăria, etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- k m CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de
alimentare cu apă,
canalizare
- nr. fântâni
- nr, construcţii
hidrotehnice afectate

(cu menţionarea
denumirii,
capacităţilor,
deţinătorului)
- reţele electrice,
telefonice
- reţele alimentare cu
gaze naturale
* Se transmite imediat după producerea

evenimentului.

ÎNTOCMIT
Nume, prenume_
Semnătură
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INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL SUCEAVA
Anexa nr.5 la Ordinul

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Suceava
CENTRUL JUDEŢEAN DE COMANDĂ ŞI
COORDONAREA INTERVENŢIEI

NESECRET
Nr

2016

R A P O R T DE I N F O R M A R E / O P E R A T I V
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice sezonului rece
în perioada 00.00.2016, ora 00.00 - 00.00.2016, ora 00.00

I. SITUAŢIA OPERATIVĂ
1. Date şi informaţii privind situaţia meteorologică şi hidrologică
2. Prognoza meteorologică şi hidrologică
3. Date şi informaţii privind măsurile adoptate la nivelul C.J.S.U. şl C.L.S.U.
II. EFECTE PRODUSE
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

OBIECTIVE
Unităţi admînistrativ-teritoriale
afectate
Localităţi aparţinătoare afectate
Localităţi izolate
întreruperea furnizării utilităţilor
publice:
- localităţi fără curent electric

TOTAL
(numeric)

OBSERVAŢII/DETALII
SUPLIMENTARE

-

-

-

-

4.1
4.2.

- localităţi fără alimentare cu apă

4.3.

- localităţi fără alimentare cu gaze

5.

-

-

Persoane afectate din care:
NESECRET

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
si 77.1.
7.2.
7.3.
I I I
8.1.
8.2.
8.3.
9.1.

- decedate
- dispărute
- rănite
- izolate în locuinţe
- evacuate din locuinţe
- salvate (exclusiv cele asistate
medical)
- blocate în trafic (în autovehicule,
trenuri, gări, aeroporturi şi porturi)
- asistate medical
Locuinţe afectate din care:
- distruse
- avariate
- izolate
Anexe gospodăreşti afectate din
- distruse
- avariate
- izolate
Obiective social economice afecate
din care:
- distruse
- avariate
- izolate
' Autostrăzi şi drumuri naţionale
- blocate *
- cu circulaţie restricţionată

-

-

-

-

-

-

-

||p||;|||S|
-

-

-

S||l|ll|||0||||i||
-

-

-

9.2.

9.3.
10.

- închise**

-

- blocate*
10.1

10.2
10.3

- cu circulaţie restricţionată
- închise**

-

-

,:,-,•-:,':".
11.1
11.2

- blocate*
- cu circulaţie restricţionată

• '-'i:'-"

-
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11.3
12.
12.1
12.2
12.3
1i j .
14.
15.
16
17
18

- închise**
Căi ferate
- blocate*
- cu circulaţie restricţionată
- închise**
Aeroportur 1 închise
Porturi maritime şi fluviale închise
Autovehicule blocate în trafic
Trenuri blocate în trafic
Animale evacuate/salvate
Puncte de trecere frontieră închise

-

-

-

-

-

-

-

-

III.FORŢE ŞI MIJLOACE
a) Efective: 0 din care:
• O MAI (0 IGSU, 0 IGJR, 0 IGPR, 0 IGAv)
• O alte forţe (0 CJSU, 0 CLSU,0 Drumuri judeţene,0 Drumuri naţionale, 0
alte structuri);
b) Mijloace: O din care:
• O MAI (0 IGSU, 0 IGJR, 0 IGPR,0 IGAv)
• O alte forţe (OCJSU, 0 CLSU, 0 Drumuri judeţene, 0 Drumuri naţionale, 0
alte structuri).
IV. SANCŢIUNI
POLIŢIE

CONTRAVENŢIONALE

V. ASPECTE DE INTERES OPERATIV
Măsuri organizatorice:

Şeful CJCCI,
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APLICATE

DE STRUCTURILE

DE

GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL SUCEAVA
Anexa nr.6 la Ordinul nr

SOLICITAREA ACORDULUI
PRIVIND DECLARAREA "STĂRII DE ALERTĂ"
-

document cadru -

Către,
COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Preşedintelui Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
- Domnului Ministru ai Afacerilor Interne Având în vedere situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Suceava în data/intervalul
orar, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava întrunit în şedinţă extraordinară a analizat şi
centralizat efectele negative înregistrate ca urmare a acestor evenimente şi a hotărât, ca cei în drept, să
efectueze demersurilor legale pentru obţinerea acordului privind declararea stării de alertă.
în acest sens, în calitate de prefect al judeţului şi preşedinte al Comitetul Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă Suceava am onoarea a vă ruga să analizaţi situaţia operativă înregistrată la nivelul judeţului
şi să ne daţi acordul pentru declararea stării de alertă pe raza următoarelor UAT-uri
, în
conformitate cu art. 22, lit. c din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările
ulterioare.
Solicitarea noastră este argumentată şi are la bază următoarele considerente:
Nr.
Nivelul situaţiei de
Indicatori
Obs.
Crt.
urgenţă
Număr de vieţi omeneşti pierdute,
1.
persoane dispărute
2.

Număr de răniţi

3.

Număr de persoane fără locuinţă

4.

Număr de locuinţe grav afectate

5.

Suprafaţa de manifestare a dezastrului

6.

Surse de risc afectate

7.

Obiective socio-economice afectate

8.

Situaţia căilor de comunicaţii

Grad de perturbare a activităţilor
normale
Anexăm alăturat proiectul de Horărârea a CJ.S.U. Suceava privind declararea stării de alertă
Faţă de cele de mai sus, rog dispuneţi
9.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Prefect,

GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL SUCEAVA
Anexa nr.7 la Ordinul

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SUCEAVA

HOTĂRÂRE
privind declararea "STĂRII DE ALERTĂ''
în temeiul prevederilor art. 22 din O.U.G. nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de urgenţă, aprobată prin legea nr. 15 din 28.02.2005,
cu completările şi modificările ulterioare, ale art. 2 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004,
pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu
completările şi modificările ulterioare, ale art. 13 din Regulamentul privind organizarea,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă
în judeţul Suceava, aprobat prin Ordin al Prefectului nr. 49 din 18.02.2015, ale H.G.R. nr.
2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură
ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă, ale O.M.A.I. nr. 181/2010 pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea situaţiilor de urgenta specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi
completată prin Legea 212/2006
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Având în vedere situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Suceava în
data(intervalul orar)/perioada, în urma cărora s-au înregistrat efecte negative cu consecinţe
grave asupra populaţiei, bunurile materiale şi mediului înconjurător, Comitetul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Suceava, în conformitate cu art. 22, lit. c din Ordonanţa de Urgenţă nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin
Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, declară stare de alertă în data de

(intervalul orar)/perioada
, pe raza teritorială a UAT/UAT-uri din judeţul Suceava (pentru
mai multe localităţi ale judeţului este necesar acordul ministrului afacerilor interne)
Art. 2. Pe durata declarării "stării de alertă'' coordonarea aplicării măsurilor de
prevenire, protecţie, intervenţie şi refacere se execută de către Comitetul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Suceava, prin "comandantul acţiunii"
şi grupa
operativă desemnată de către acesta.
Art. 3. Pe durata declarării "stării de alertă", organele administraţiei publice locale,
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, instituţiile cu responsabilităţi, persoanele juridice
şi cetăţenii sunt obligate să aplice măsurile stabilite şi să sprijine acţiunile de intervenţie
stabilite la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi transmise pentru
implementare, către cei în drept, prin Secretariatul Tehnic Permanent (anexă la Hotărârea
CJSU cu măsun, de principiu, stabilite în astfel de situaţii).
Art. 4. în funcţie de evoluţia situaţiei operative se poate trece la acţiuni de evacuare
preventivă a cetăţenilor, animalelor şi bunurilor materiale din localităţile aflate în pericol.
Art. 5. Măsurile cu implicaţii financiare vor fi aplicate proporţional cu amploarea
efectelor situaţiei de urgenţă produsă. Fondurile băneşti necesare implementării acestor măsuri
se asigură de către instituţiile care gestionează infrastructuri critice, consiliul judeţean,
consiliile locale, sau fonduri guvernamentale, după caz.
Art. 6. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea
civilă, contravenţională sau penală.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică tuturor comitetelor locale pentru situaţii de
urgenţă implicate şi instituţiilor/operatorilor economici cu responsabilităţi, prin Secretariatul
Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi se dă publicităţii prin
mass-media.

PREŞEDINTELE C J.S.U. SUCEAVA

PREFECT,

Avizat: şef serviciu
Florin Sinescu

Avizat: subprefect
Atanasă Nistor

Semnătură

GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL SUCEAVA

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL SUCEAVA
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢA SUCEAVA
Nr
din

ORDIN DE EVACUARE
pentru municipiul/oraşul/comuna/locaiitatea /zonă afectată
Având în vedere evoluţia situaţiei de urgenţă generată de
, luaţi măsuri urgente
de pregătire şi executare a evacuării populaţiei şi bunurilor din zona potenţial a fi
afectată/afectată de
din municipiul/oraşul/comuna/localitatea/zonă afectată
,
în conformitate cu Planurile de evacuare ale localităţilor.
în temeiul art. 21, alin. 2 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1184
din 2006, ORDON începerea acţiunilor de evacuare a populaţiei din zonele potenţial a fi
afectate/afectate.
Unităţile administrativ teritoriale din care se execută evacuarea:
Acţiunea de evacuare se va desfăşura conform planurilor de evacuare ale
localităţilor, în următoarele locaţii
, utilizând următoarele mijloace de transport
Se evacuează populaţia, animalele şi bunurile din zonele potenţial a fi
afectate/afectate.
Acţiunea de evacuare începe la data de
, ora
pentru persoanele cu
dizabilităţi şi la ora
pentru restul persoanelor şi continuă până la normalizarea situaţiei.
Rapoarte despre stadiul evacuării se transmit la dispeceratul comun ISU - SAJ
Suceava la începerea, pe timpul şi la încheierea acţiunii, la numărul de telefon: 0230/524426,
fax 0230/524432.
Asigurarea evacuării se execută de către Comitetele Locale pentru Situaţii de
Urgenţă cu sprijinul personalului de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava,
Inspectoratul de Jandarmi Suceava, Inspectoratul de Poliţie Suceava, Serviciul Teritorial al
Poliţiei de Frontieră, M.Ap.N.
Transportul persoanelor, bunurilor şi animalelor se face cu mijloace proprii şi cele
puse la dispoziţie de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă
, instituţiile
publice
şi următorii operatori economici
.

Asigurarea medicală se face de către Direcţia de Sănătate Publică Suceava şi
Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Suceava.
Asigurarea siguranţei şi ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de
Jandarmi Suceava, Inspectoratul de Poliţie Suceava şi Serviciul Teritorial al Poliţiei de
Frontieră.
Cooperarea pe timpul acţiunilor se face între Comitetele Locale pentru Situaţii de
Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Suceava, Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Suceava, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, Serviciul Teritorial al
Poliţiei de Frontieră, M.Ap.N., conform Planului comun de intervenţie al unităţilor M.Ap.N şi
M.A.I. pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul judeţului Suceava.
Prezentul ordin se comunică: Ministerului Afacerilor Interne, membrilor
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, autorităţilor locale/instituţiile
publice/operatorii economici implicate/implicaţi în aplicarea ordinului de
evacuare.

PREŞEDINTELE
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Prefect,

VICEPREŞEDINTELE
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava,

VICEPREŞEDINTELE
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTOR ŞEF
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ „BUCOVINA" AL JUDEŢULUI SUCEAVA

Avizat: şef serviciu
Florin Sinescu

Avizat: subprefect
Atanasă Nistor

Anexa nr.9 la Ordinul
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Legenda:

^

I.S.U. transmite prin S M S
atenţionarea cod galben,
portocaliu sau roşu

^

l.S.U. culege raportările
de la C.L.S.U şi de la
membrii C.J.S.U.

^
^

I.S.U. transmite
raportarea operativă în
conformitate cu
dispoziţiile în vigoare

%

Rapoartele
operative/informative după
aprobarea Prefectului, se
transmit la MA!

