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CAPITOLUL I  
DISPOZI II GENERALE 

Art. 1.  Prezentul regulament stabile te modul de constituire, organizare, funcționare, 
componența i atribuțiile specifice ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, fiind 
elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte legislative: 
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004, de organizare şi funcţionare a Comitetelor pentru 

Situaţii de Urgenţă; 
 Hotărârea Guvernului României nr. 1492/2004, privind principiile de organizare, funcţionare şi 

atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările i completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului României nr. 557 din  3 august 2016 privind managementul tipurilor de 

risc; 
 Hotărârea Guvernului României nr. 1490/2004, de organizare şi funcţionare a Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările i completările ulterioare; 
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 89 din 23 decembrie 2014, pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor; 
 Legea nr. 481/2004, privind Protecţia Civilă. 

Art. 2.  În sensul legislaţiei mai sus menţionate ,,situaţia de urgenţă” reprezintă eveniment 
excepţional, 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. 

Art. 3.  Pe teritoriul judeţului Alba, situaţiile de urgenţă pot fi declanşate de următoarele tipuri 
de risc: 

Tipul de risc Riscul asociat 

Furtuni şi viscol 

Viscol 

Furtuni - vânt puternic i/sau precipitații masive 

Căderi de grindină 

Inundații 

Inundații ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă 
cauzate de cre terea debitelor provenite din precipitații i/sau din 
topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de 
dimensiunile insuficiente ale secțiunilor de scurgere a podețelor, 
blocajelor produse de ghețuri sau de plutitori (de euri i material 
lemnos), alunecări de teren, aluviuni i avalan e de zăpadă, precum i 
inundații prin scurgeri de pe versanți. 

Inundații provocate de incidente, accidente sau avarii la construcțiile 
hidrotehnice. 

Inundații produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică. 

Căderi masive de zăpadă 
Ninsori abundente. 

Blocare căi rutiere i feroviare. 

Tornade  

Secetă 
Hidrologică. 

Pedologică. 

Temperaturi extreme 
Depuneri de gheață, chiciură, înghețuri timpurii sau târzii. 

Polei. 
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Poduri i baraje de gheață (zăpor). 

Caniculă. 

Incendii de vegetație 

Incendii la fondul forestier. 

Incendii la vegetație ierboasă i/sau arbustivă. 

Incendii la culturi de cereale păioase. 

Avalan e  

Alunecări de teren  

Cutremure de pământ  

Accidente, avarii, explozii 
i incendii în industrie, 

inclusiv prăbu iri de teren 
cauzate de exploatări 

miniere sau alte activități 
tehnologice 

 

Accidente, avarii, explozii 
i incendii în activități de 
transport i depozitare 
produse periculoase 

Accidente majore cu implicații în amplasament. 

Accidente majore cu implicații în afara amplasamentului. 

Accidente cu produse periculoase pe timpul activității de transport. 

Accidente, avarii, explozii 
i incendii în activități de 

transport 

Terestre. 

Aeriene. 

Tuneluri rutiere. 

Pe cablu. 

Accidente, avarii, explozii, 
incendii sau alte 

evenimente în activități 
nucleare sau radiologice 

 

Poluare de ape 

Care pun în pericol viața oamenilor, mediul acvatic i obiective 
majore de alimentare cu apă. 

Cu impact major transfrontalier. 

Poluări accidentale ale cursurilor de apă. 

Prăbu iri de construcții, 
instalații sau amenajări 

 

E ecul utilităților publice 

Rețele importante de radio i televiziune. 

Rețele importante de comunicații i informatică. 

Rețele importante de energie electrică i gaze. 

Rețele importante de energie termică. 

Rețele importante de alimentare cu apă. 

Rețele importante de canalizare i epurare a apelor uzate i pluviale. 

Cedări de baraje sau alte incidente care duc la evacuarea de debite, 
punând în pericol viața oamenilor. 

Căderi de obiecte din 
atmosferă i din cosmos 
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Muniție neexplodată sau 
nedezactivată rămasă din 

timpul conflictelor militare 

 

Epidemii  

Epizootii/Zoonoze  

Risc radiologic  

Incendii  

Situații determinate de 
atacul organismelor 
dăunătoare plantelor 

 

 

 
CAPITOLUL II  

ORGANIZAREA ŞI FUNC IONAREA  
COMITETULUI JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN  

Art. 4. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba denumit în continuare Comitet 
Judeţean, se constituie şi funcţionează potrivit legii, ca organism al managementului situaţiilor de 
urgenţă şi are următoarea componenţă: 
Preşedinte 

 Prefectul Judeţului Alba; 
Vicepreşedinţi 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 
 Inspectorul ef de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba. 

Membri: şefii 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, după cum urmează: 
 Instituţia Prefectului Alba;  
 Consiliului Judeţean Alba; 
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba; 
 Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba; 
 Direcţia Judeţeană de Informaţii Alba Iulia; 
 Garnizoana Militară Alba; 
 Oficiu Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Alba;  
 Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Alba; 
 Inspectoratul Judeţean în Construcţii Alba; 
 Direcţia de Sănătate Publică Alba; 
 Secţia Drumuri Naţionale Alba; 
 Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba;  
 S.C. Electrica S.A. SDEE Sucursala Alba;  
 EON Gaz distribuţie – Centru Exploatare Gaz Sibiu; 
 Agenția Județeană de Plăți i Inspecție Socială;  
 Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Alba;  
 Direcţia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba;  
 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Alba; 
 Telekom Alba; 
 Agenţia pentru Protecţia  Mediului Alba; 
 Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 
 Direcţia Silvică Alba; 
 Inspecţia Silvică şi de Vânătoare Alba, Garda forestieră Alba; 
 Unitatea Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba; 
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 Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba; 
 Centrul de Întreținere i Coordonare - Pianu - Autostrada A1; 
 Filiala Alba a Crucii Roşii ;  
 S.C. APA CTTA S.A. Alba. 

Art. 5.  Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Alba, se cooptează experţi şi specialişti, care îndeplinesc în comitet funcţia de consultant, 
aceştia fiind constituiţi în grupuri de suport tehnic, coordonate de un membru al comitetului.  

Art. 6. În cadrul Comitetului Județean Alba, se constituie Grupuri de Suport Tehnic, pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc, coordonate de membrii ai Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă astfel: 

1) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE  FURTUNI ȘI VISCOL, TORNADE :   Riscul asociat – Viscol. 
Furtuni, vânt puternic i / sau precipitații masive. Căderi de grindină. Tornade. 
Coordonator grup:  

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba. 
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 
 Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba  
 Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 
 Secţia Drumuri Naţionale Alba  
 Consiliul Judeţean Alba 
 Direcţia  Agricolă Județeană Alba 
 Centrul de Întreținere i Coordonare Pianu - Autostrada A1  
 S.C. Drumuri şi Poduri Locale S.A. Alba  
 Direcţia de Sănătate Publică Alba  
 S.C. APA CTTA S.A. Alba 
 Unitatea Primiri Urgenţe Alba  
 Serviciul Județean de Ambulanţă Alba  
 S.C. Transelectrica S.A.- Stația Alba Iulia 
 S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 
 S.C. Electrica S.A. SDEE - Sucursala Alba  
 EON Gaz Distribuţie - Coordonator Centru Exploatare Gaz Sibiu 
 Telekom Alba  
 Staţia Meteorologică Alba Iulia 

 
2) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE  INUNDA II :   Riscul asociat - Inundații ca urmare a revărsărilor 
naturale ale cursurilor de apă cauzate de cre terea debitelor provenite din precipitații i/ sau din 
topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale 
secțiunilor de scurgere a podurilor i podețelor, blocajelor produse de ghețuri sau de plutitori, 
alunecări de teren, aluviuni i avalan e de zăpadă precum i inundații prin scurgeri de pe versanți. 
Inundații provocate de incidente, accidente sau avarii la construcțiile hidrotehnice. Inundații produse 
de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică.   
Coordonator grup:  

 Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
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 A.N.I.F. – Filiala Alba 
 Consiliul Judeţean Alba 
 Comisariatul județean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 
 Hidroelectrica S.A. - Sucursala Hidrocentrale Sebeş 
 S.C. APA CTTA S.A. Alba 
 Direcţia Silvică Alba 
 Staţia Meteorologică Alba Iulia 
 Secţia Drumuri Naţionale Alba  
 Direcţia Agricolă Județeană Alba 
 Inspectoratul Județean în Construcții Alba 
 Garda Forestieră Județeană Alba 

3) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE  C DERI MASIVE DE Z PAD  : Riscul asociat – Ninsori 
abundente. Blocare căi rutiere i feroviare. 
Coordonator grup:  

 Secţia Drumuri Naţionale Alba.  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Centrul de Întreținere i Coordonare Pianu - Autostrada A1  
 S.C. Drumuri şi Poduri Locale S.A. Alba  
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba  
 Consiliul Judeţean Alba 
 Direcţia de Sănătate Publică Alba  
 Inspectoratul colar Județean Alba 
 Unitatea Primiri Urgenţe Alba  
 Serviciul Județean de Ambulanţă Alba  
 S.C Electrica S.A. SDFEE - Suc. Alba  
 EON Gaz Distribuţie - Coordonator Centru Exploatare Gaz Sibiu 
 Telekom Alba  
 Staţia Meteorologică Alba Iulia 
 Secţia L9 C.F.R. 
 Secţia L7 C.F.R. 

4) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE SECET   ȘI TEMPERATURI EXTREME: Riscul asociat – 
Secetă hidrologică. Secetă pedologică. Depuneri de gheață, chiciură, înghețuri timpurii sau târzii. 
Polei. Poduri i baraje de gheață pe apă (zăpoare). Caniculă. 
Coordonator grup:  

 Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba  
 Direcţia pentru Agricultură Județeană Alba 
 Direcţia de Sănătate Publică Alba  

Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Direcţia pentru Agricultură Județeană Alba 
 Direcţia de Sănătate Publică Alba  
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 
 Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba  
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 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Secţia Drumuri Naţionale Alba  
 Centrul de Întreținere i Coordonare Pianu - Autostrada A1  
 Consiliul Judeţean Alba 
 S.C. APA CTTA S.A. Alba 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 
 Staţia Meteorologică Alba Iulia 
 A.N.I.F – Filiala Alba 
 Direcţia Silvică Alba 
 Garda Forestieră Județeană Alba 
 Crucea Roşie Filiala Alba 
 Inspectoratul colar Județean Alba 

5) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE INCENDII DE VEGETAȚIE:  Riscul asociat - Incendii la fondul 
forestier. Incendii la vegetație ierboasă i /sau arbustivă. Incendii la culturi de cereale păioase. 
Coordonator grup:  

 Garda Forestieră Județeană Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Direcţia Silvică Alba  
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 
 Şef Ocol Silvic Alba Iulia 
 Şef Ocol Silvic Aiud 
 Şef Ocol Silvic Blaj    
 Şef Ocol Silvic Cugir 
 Şef Ocol Silvic Gârda 
 Şef Ocol Silvic Valea Ampoiului 
 Şef Ocol Silvic Valea Arieşului 
 Direcţia Agricolă Județeană  Alba 
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 
 Comisariatul Jud. Alba al Gărzii Naţionale de Mediu 

6) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE AVALANȘE : Riscul asociat – Avalan e. 
Coordonator grup:  

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba  
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 
 Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba  
 Consiliul Judeţean Alba 
 Direcţia de Sănătate Publică Alba  
 Unitatea Primiri Urgenţe Alba  
 Serviciul Județean de Ambulanţă Alba  
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 S.C Electrica S.A. SDEE – Sucursala Alba  
 Telekom Alba  
 Inspectoratul colar Județean Alba 

7) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE  CUTREMURE DE P MÂNT ȘI ALUNEC RI DE TEREN: 
Riscul asociat – Cutremure de pământ. Alunecări de teren.   
Coordonator grup:  

 Inspectoratul Județean în Construcţii Alba. 
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba 
 U.M. 01684 Alba Iulia  
 Consiliul Judeţean Alba 
 Secţia Drumuri Naţionale Alba 
 S.C. Drumuri şi Poduri Locale S.A. Alba 
 A.N.I.F – Filiala Alba 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 
 Telekom Alba 
 S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 
 S.C. Transelectrica S.A.- Stația Alba Iulia 
 S.C. APA CTTA S.A. Alba 

8) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE  ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII ȘI INCENDII ÎN 
INDUSTRIE INCLUSIV PR BUȘIRI DE TEREN CAUZATE DE EXPLOAT RI MINIERE 
SAU ALTE ACTIVIT ȚI TEHNOLOGICE : Riscul asociat - Accidente, avarii, explozii i 
incendii în industrie inclusiv prăbu iri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități 
tehnologice. 
Coordonator grup:  

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba 
 S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 
 E-ON Servicii Tehnice ROMÂNIA – ef formație Alba Iulia 
 E-ON Servicii Tehnice ROMÂNIA - ef formație Sebeş – Cugir 
 E-ON Servicii Tehnice ROMÂNIA - ef formație Aiud – Blaj – Teiu  
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 S.C. Electrica S.A. SDEE Sucursala Alba 
 S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 
 Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 
 Societatea Naţională a Sării – Suc. Ocna Mureş 
 Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 
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 Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

9) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII ȘI INCENDII ÎN 
ACTIVIT ȚI DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE PRODUSE PERICULOASE: Riscul 
asociat -  Accidente majore cu implicații pe amplasament. Accidente majore cu implicații în afara 
amplasamentului. Accidente cu produse periculoase pe timpul activității de transport. 
Coordonator grup:  

 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 
 Secţia Drumuri Naţionale Alba 
 Consiliul Judeţean Alba 
 Secţia L9 C.F.R. 
 Secţia L7 C.F.R.  
 Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 
 Unitatea Primiri Urgenţe Alba 
 Direcţia de Sănătate Publică Alba 
 Centrul de Întreținere i Coordonare Pianu - Autostrada A1  
 Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Insp. Jud. de Control Alba 
 Reprezentantul operatorului economic / instituției, la care s-a produs evenimentul. 

10) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII ȘI INCENDII ÎN 
ACTIVIT ȚI DE TRANSPORT : Riscul asociat -  Accidente, avarii, explozii i incendii în 
activități de transport: terestre i aeriene, tuneluri feroviare, tuneluri rutiere i pe cablu. 
Coordonator grup:  

 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 
 Secţia Drumuri Naţionale Alba 
 U.M.01684 - Alba Iulia 
 Consiliul Judeţean Alba 
 Secţia L9 C.F.R. 
 Secţie L7 C.F.R.  
 Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 
 Unitatea Primiri Urgenţe Alba 
 Direcţia de Sănătate Publică Alba 
 Centrul de Întreținere i Coordonare Pianu - Autostrada A1  
 Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Insp. Jud. de Control Alba 
 Seviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba 
 Reprezentantul operatorului economic / instituției, la care s-a produs evenimentul. 
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11) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE RISC RADIOLOGIC ȘI ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII, 
INCENDII SAU ALTE EVENIMENTE ÎN ACTIVIT ȚILE NUCLEARE SAU 
RADIOLOGICE : Riscul asociat – Risc radiologic. Accidente, avarii, explozii, incendii sau alte 
evenimente în activitățile nucleare sau radiologice. 
Coordonator grup:  

 C.N.C.A.N. Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 
 Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  
 Direcţia de Sănătate Publică Alba 
 Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 
 Unitatea Primiri Urgenţe Alba 
 Reprezentantul operatorului economic / instituției, la care s-a produs evenimentul. 

12) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE POLUARE DE APE :  Riscul asociat – Riscuri care pun în pericol 
viața oamenilor, mediul acvatic i obiective majore de alimentare cu apă. Riscuri cu impact major 
transfrontalier. Poluări accidentale ale cursurilor de apă. 
Coordonator grup:  

 Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Comisariatul județean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 
 Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 
 Direcţia de Sănătate Publică Alba 
 Direcția Sanitară Veterinară i pentru Siguranța Alimentelor Alba 
 Consiliul Judeţean Alba 
 Hidroelectrica S.A. - Sucursala Hidrocentrale Sebeş 
 S.C. APA CTTA S.A. Alba 
 Direcţia Silvică Alba 
 Direcţia Agricolă Județeană Alba 

13) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE PR BUȘIRI DE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII SAU 
AMENAJ RI : Riscul asociat -  Prăbu iri de construcții, instalații sau amenajări. 
Coordonator grup:  

 Inspectoratul Județean în Construcţii Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 
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 S.C. Transelectrica S.A.- Stația Alba Iulia 
 S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba 
 Telekom Alba 
 Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Alba 
 Direcţia de Sănătate Publică Alba 
 Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 
 Unitatea Primiri Urgenţe Alba 
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 
 Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 

14) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE EȘECUL UTILIT ȚILOR PUBLICE: Riscul asociat – Rețele 
importante de radio i televiziune. Rețele importante de comunicații i informatică. Rețele importante 
de energie electrică i gaze. Rețele importante de energie termică. Rețele importante de alimentare cu 
apă. Rețele importante de canalizare i epurare a apelor uzate i pluviale. Cedări de baraje sau alte 
incidente care conduc la evacuarea de debite, punând în pericol viața oamenilor.   
Coordonator grup:  

 S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 S.C. Transelectrica S.A.- Stația Alba Iulia 
 Sistemul de Gospodărire al Apelor Alba 
 S.C. Electrica S.A. SDEE Sucursala Alba 
 S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba 
 Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Alba 
 Telekom Alba 
 Hidroelectrica S.A. - Sucursala Hidrocentrale Sebeş 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 
 Direcţia de Sănătate Publică Alba 
 Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 
 Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

15) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE C DERI DE OBIECTE DIN ATMOSFER  ȘI DIN COSMOS : 
Riscul asociat – Căderi de obiecte din atmosferă i din cosmos. 
Coordonator grup:  

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Inspectoratul colar Județean Alba 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba 
 U.M.01684 - Alba Iulia 
 Inspectoratul Județean în Construcții Alba 
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 Direcţia de Sănătate Publică Alba 
 Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 
 Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

16) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE MUNIȚIE NEEXPLODAT  SAU NEDEZACTIVAT  
R MAS  DIN TIMPUL CONFLICTELOR MILITARE : Riscul asociat –  Muniție neexplodată 
sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare. 
Coordonator grup:  

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 U.M.01684 - Alba Iulia 
 Direcția Județeană de Informații Alba 
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba 
 Direcţia de Sănătate Publică Alba 
 Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 
 Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

17) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE EPIDEMII : Riscul asociat -  Epidemii. 
Coordonator grup:  

 Direcţia de Sănătate Publică Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Direcţia de Sănătate Publică Alba 
 Secţia Boli Infecţioase Alba 
 Unitatea Primiri Urgenţe Alba 
 Serviciul Județean de Ambulanţă Alba  
 Crucea Roşie Filiala Alba 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratul colar Județean Alba 
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 
 Crucea Roşie Filiala Alba 

18) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE EPIZOOTII ȘI ZOONOZE: Riscul asociat -  Epizootii i zoonoze. 
Coordonator grup:  

 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba 
 Direcţia de Sănătate Publică Alba  
 Secţia Boli Infecţioase Alba 
 Unitatea de Primiri Urgenţe Alba 
 Serviciul Județean de Ambulanţă Alba 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 



Pag. 13 din 20 

 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 
 Crucea Roşie Filiala Alba 

19) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE INCENDII :  Riscul asociat - Incendii. 
Coordonator grup:  

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 
 Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  
 Direcţia de Sănătate Publică Alba  
 Unitatea de Primiri Urgenţe Alba 
 Serviciul Județean de Ambulanţă Alba 
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 Secţia L9 C.F.R. 
 Secţie L7 C.F.R.  
 Inspectoratul colar Județean Alba 

20) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE 
URGEN  GENERATE DE SITUAȚII DETERMINATE DE ATACUL ORGANISMELOR 
D UN TOARE PLANTELOR : Riscul asociat - Situații determinate de atacul organismelor 
dăunătoare plantelor. 
Coordonator grup:  

 Unitatea Fitosanitară Alba  
Membrii în Grupul de Suport Tehnic - specialişti din cadrul urm toarelor institu ii, societ i şi 
servicii publice deconcentrate: 

 Direcţia Agricolă Județeană Alba 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
 Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

 
Art. 7. Componenţa nominală a membrilor şi consultanţilor, este stabilită şi se actualizează 

prin ordin al prefectului judeţului Alba.  
Art. 8. Membrii grupurilor de suport tehnic î i desfă oară activitatea în Centrul Județean de 

Coordonare a Intervențiilor, la sediile instituțiilor coordonatoare sau în teren. 
Art. 9. În lipsa titularilor, atribuțiile din cadrul grupurilor de suport tehnic vor fi îndeplinite de 

înlocuitorii legali sau desemnați ai acestora. 
Art. 10. În funcție de amploarea i intensitatea situațiilor de urgență înregistrate pe raza 

județului, Grupurile de Suport Tehnic pot fi completate cu speciali ti i experți, care vor fi 
nominalizați, prin ordin al prefectului județului.  

Art. 11. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Alba, este asigurat de către Centrul 
Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea” al judeţului Alba. 
Personalul din acesta îşi desfăşoară activitatea la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
,,Unirea” al judeţului Alba, din municipiul Alba Iulia, str. Al. I. Cuza, nr. 10, în teren pe timpul 
situaţiilor de urgenţă şi la sediul Instituţiei Prefectului.  
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(2) Datele de contact ale Secretariatului Tehnic Permanent sunt: telefon 0258810411, 
0258810497, 0258815388; fax 0258810425, 0258815388, e-mail stp@isualba.ro sau 
dispecerat@isualba.ro. 

 

CAPITOLUL III  
ATRIBU II 

Art. 12. Atribuţiile Generale al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba 
a) informează Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, denumit în continuare Comitet 

Național, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea” al judeţului Alba sau prin 
Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, despre iminenţa producerii sau 
situaţiile de urgenţă produse, efectele acestora şi măsurile adoptate; 

b) evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabileşte măsuri şi 
acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor; 

c) declară cu acordul Ministerului Afacerilor Interne, starea de alertă la nivel judeţean sau într-o zonă 
a judeţului şi propune instituirea stării de urgenţă; 

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

e) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini, stabilite de lege sau de Comitetul Naţional. 
Art. 13. Atribuţiile Preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă: 

a) conduce activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
b) dispune convocarea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
c) stabileşte structura Ordinii  de Zi; 
d) semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate; 
e) semnează avizele, acordurile împuternicirile, protocoalele, şi proiectele de acte normative; 
f) informează operativ pe preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă; 
g) organizează verificarea Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din judeţ; 
h) aprobă concepţia activităţilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
i) conduce sau participă la activităţile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
j) organizează evaluarea efectelor produse de situaţiile de urgenţă. 

Art. 14. Atribuţiile Vicepreşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
(Preşedintele Consiliului Judeţean Alba): 
a) îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca membru al 

comitetului; 

Art. 15. Atribuţiile Vicepreşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
(Inspectorul şef al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba): 
a) asigură coordonarea unitară a tuturor componentelor cu atribuţii în realizarea intervenţiei pe 

timpul situaţiilor de urgenţă, în calitate de comandant al acțiunii, precum şi cele ce îi revin ca 
membru al comitetului; 

b) coordonează forţele de intervenţie stabilite pentru înlăturarea consecinţelor situaţiei de urgenţă; 
c) informează comitetul județean despre evoluţia situaţiei de urgenţă şi modul de desfăşurare a 

intervenţiei; 
d) dispune suplimentarea forţelor de intervenţie în funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă; 
e) desemnează comandanţi ai intervenţiei din cadrul autorităţilor responsabile, în funcţie de tipul de 

risc produs şi de amploarea şi intensitatea situaţiei de urgenţă; 
f) asigură implementarea deciziilor comitetului pentru situaţii de urgenţă competent, referitoare la 

gestionarea situaţiei de urgenţă. 
Art. 16.  (1) Atribuţiile Membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă: 

a) participă la şedinţele comitetului; 
b) cei care sunt coordonatori ai Grupurilor de Suport Tehnic, conduc activitatea grupului, verifică 

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

c) prezintă informări, teme de pregătire şi puncte de vedere; 

mailto:stp@isualba.ro
mailto:dispecerat@isualba.ro
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d) urmăresc aplicarea măsurilor şi hotărârilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în 
sectoarele de competenţă; 

e) menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente; 
f) participă la activităţi de pregătire (aplicaţii, exerciţii) pe linia situaţiilor de urgenţă. 

(2) Membrii au drept de vot în cadrul şedinţelor Comitetului. 
Art. 17. Atribuţiile consultanţilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

a) participă la şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
b) consiliază membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în probleme tehnice sau de 

specialitate; 
c) asigură documentarea tehnică de specialitate; 
d) prezintă informări, puncte de vedere sau teme de pregătire de specialitate; 
e) în situaţii deosebite asigură permanenţa la Grupul de Suport Tehnic; 
f) redactează rapoarte de situaţie şi rapoarte finale în urma producerii unor dezastre sau fenomene 

meteo deosebite; 
g) participă la acţiuni de verificare, coordonare, sau conduc nemijlocit acţiuni de intervenţie; 
h) pregătesc sau participă nemijlocit la activităţi de pregătire pe linia situaţiilor de urgenţă. 

Art. 18.  (1) Atribuţiile Secretariatului Tehnic Permanent: 
a) asigură convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi transmiterea Ordinii de zi; 
b) primeşte şi pregăteşte materialele de şedinţă; 
c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; 
d) asigură redactarea lucrărilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii pe care le 

prezintă spre aprobare; 
e) difuzează componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

reprezentare în zonă şi la alte autorităţi interesate, documentele emise de Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă, privind activităţile de prevenire şi de intervenţie; 

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

g) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor şi a pregătirii Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

h) gestionează documentele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
i) asigură punctul de contact cu Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional pentru 

Intemperii şi Calamităţi, din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; 
j) primeşte şi transmite în teritoriu la oraşe şi administratorii de infrastructură, avertizări privind 

iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă; 
k) monitorizează la nivel judeţean apariţia şi manifestarea factorilor de risc; 
l) informează periodic sau operativ pe Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 

despre iminenţa sau producerea situaţiilor de urgenţă; 
m) organizează şi verifică monitorizarea situaţiilor de urgenţă, prin Grupurile de Suport Tehnic şi 

administratorii surselor de risc din judeţ. 
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiunilor, centrul operaţional poate consulta specialişti şi din alte 

domenii de activitate. 

Art. 19. Atribuţiile Grupurilor de Suport Tehnic 

(1) Grupurile de Suport Tehnic, sunt constituite pe tipuri sau categorii de riscuri şi sunt 
încadrate cu experţi, specialişti sau reprezentanţi ai activităţii administraţiei publice, instituţiilor, 
serviciilor publice cu atribuţii în domeniu şi societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi în 
domeniul de competenţă. 

(2) Grupurile de Suport Tehnic sunt organisme competente, de specialitate şi îndeplinesc 
următoarele atribuţiuni: 
a) inventariază tipurile de risc din judeţ, determină şi definesc factorii de risc; 
b) determină stările potenţiale de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării şi le comunică 

Secretariatului Tehnic Permanent; 
c) apreciază amploarea şi intensitatea situaţiilor de urgenţă; 
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d) organizează şi execută direct sau prin dispeceratele şi personalul existent la sursele de risc, 
monitorizarea stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă; 

e) execută direct şi nemijlocit monitorizarea situaţiilor de urgenţă; 
f) participă sau consiliază pe linia specialităţii, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
g) participă sau consiliază pe linia specialităţii, intervenţiile operative; 
h) organizează şi conduc acţiunile de evacuare; 
i) întocmesc rapoarte de situaţie sau rapoarte finale şi le înaintează Secretariatului Tehnic 

Permanent; 
j) participă la controalele ce se execută la sursele de risc; 
k) îndeplinesc alte sarcini trasate de preşedintele Comitetului Judeţean sau de coordonatorii 

grupurilor de suport tehnic. 

 

CAPITOLUL IV 
FUNC IONAREA COMITETULUI JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN  

 

Art. 20. Convocarea membrilor Comitetului Judeţean sau a unor Grupuri de Suport Tehnic se 
face de către Secretariatul Tehnic Permanent, după obţinerea aprobării Preşedintelui, în şedinţe 
ordinare stabilite prin Planul de activităţi al comitetului sau extraordinare, la apariţia / iminenţa 
apariţiei sau după producerea unor situaţii de urgenţă şi la dispoziţia comitetului naţional. 

Art. 21. Convocarea se face de la dispeceratul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Alba, prin intermediul telefoanelor fixe de la sediile instituţiilor unde îşi desfăşoară 
activitatea personalul necesar a fi convocat, prin intermediul telefoanelor mobile şi prin intermediul 
sistemul de mesagerie al ISU Alba i/sau cel pus la dispoziție de STS. 

Art. 22. Şedinţele se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor convocaţi sau a înlocuitorilor 
desemnaţi. 

Art. 23. (1) Hotărârile Comitetului Judeţean se adoptă cu votul a două treimi din numărul 
membrilor prezenţi, cu excepția punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza 
deciziei pre edintelui Comitetului Județean; 

(2)  consultanții nu au drept de vot; 
(3) punerea în aplicare a Planurilor de evacuare se face în baza deciziei Preşedintelui 

Comitetului Judeţean. 

Art. 24. Planurile de activităţi anuale se întocmesc de către Secretariatul Tehnic Permanent pe 
baza propunerilor coordonatorilor Grupurilor de Suport Tehnic şi membrilor Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de preşedintele Comitetului. 

Art. 25. Activităţile de control şi îndrumare la Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, se 
desfăşoară conform Planului de activităţi anual, de către membrii şi consultanţii Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă şi au ca obiective: 
a) modul de constituire a Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă; 
b) funcţionarea Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă; 
c) existenţa şi punerea în aplicare a Planurilor de Intervenţie; 
d) alte activităţi şi documente, în funcţie de situaţia operativă în care se găseşte localitatea sau 

judeţul. 
 

CAPITOLUL V 
REALIZAREA CONDUCERII PE TIMPUL SITUA IILOR DE URGEN  

 

Art. 26. Şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, se desfăşoară în spaţiile 
special amenajate din cadrul sediului Instituţiei Prefectului judeţului Alba sau la sediul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea” al judeţului Alba. 
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Art. 27. Comitetul Judeţean se asigură cu spaţii destinate conferinţelor şi comunicatelor de 
presă, de regulă cele utilizate în mod curent pentru astfel de activităţi de la sediul Instituţiei 
Prefectului judeţului Alba sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea” al judeţului Alba. 

Art. 28. Comunicarea publică, la nivel judeţean, se va realiza de către purtătorul de cuvânt al 
Comitetului Județean, pe principiul „vocii unice”, conform Ghidului de comunicare. Purtătorii de 
cuvânt ai instituțiilor, operatorilor economici i serviciilor publice deconcentrate, implicate în 
gestionarea situațiilor de urgență, pot da relații doar despre măsuri, acțiuni etc. din domeniul propriu 
de activitate al instituțiilor pe care le reprezintă, informând ulterior despre acest fapt, purtătorul de 
cuvânt al Comitetului Județean. 

Art. 29. (1) Comitetul Judeţean informează prin rapoarte operative Comitetul Naţional asupra 
evoluţiei situaţiilor de urgenţă, precum şi asupra intervenţiei operative sau executarea operaţiunilor 
de evacuare. 

(2) Rapoartele operative se întocmesc de către Grupul de Suport Tehnic care gestionează riscul 
ce a produs situaţia de urgenţă, prin grija coordonatorului. 

(3) La nivelul Comitetului Judeţean Alba, prin ordin al prefectului, se constituie comisii de 
specialitate pe domenii, pentru evaluarea pagubelor produse ca urmare a situațiilor de urgență.  

(4) La sfârşitul acţiunilor se întocmeşte Raportul de Sinteză judeţean, de către Grupul de Suport 
Tehnic care gestionează riscul ce a produs situaţia de urgenţă, prin grija coordonatorului, acesta fiind 
prezentat preşedintelui Comitetului Judeţean spre aprobare de către Secretariatul Tehnic Permanent. 

Art. 30. (1) Comunicaţiile voce/date se realizează prin sistemele aparținând MAI, STS i prin 
sistemele de comunicații ale operatorilor economici. 

(2) Legăturile radio se realizează pe reţelele şi canalele proprii şi de cooperare ale fiecărei 
instituţii. 

Art. 31. Cooperarea intra i interinstituțională, constă în organizarea şi coordonarea în spaţiu şi 
timp, într-o concepţie unitară, a eforturilor şi acţiunilor tuturor forţelor participante la acţiunile de 
intervenţie în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru îndeplinirea altor activităţi 
dispuse de structurile centrale cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă.  

 
CAPITOLUL VI 

ASIGURAREA MATERIAL  ŞI FINANCIAR  
 

Art. 32. Spaţiile de lucru se echipează şi dotează cu mobilier, aparatura necesară şi 
echipamentele de comunicaţii şi informatică, precum şi cu birotica necesară, corespunzător 
componenţei comitetului judeţean şi atribuţiunilor acestuia. 

Art. 33. Aparatura şi echipamentele de comunicaţii şi informatică (exceptând echipamentul de 
comunicaţii speciale şi de cooperare), se conectează cu Centrul Operaţional Naţional şi fac parte din 
sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionării Sistemului 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 

Art. 34. Fondurile băneşti pentru realizarea dotărilor şi funcţionarea Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă, se vor asigura din bugetul consiliului judeţean şi bugetele instituţiilor 
reprezentate în comitet. 

Art. 35. Finanţarea acţiunilor de înlăturare a efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenţă se 
efectuează potrivit prevederilor legale în vigoare, la data respectivă. 
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CAPITOLUL VII 
CENTRUL JUDE EAN DE COORDONARE ŞI CONDUCERE A INTERVEN IEI 

 

Art. 36. (1) În cadrul Comitetului Județean, se înfiinţează Centrul Judeţean de Coordonare şi 
Conducere a Intervenţiei, denumit în continuare CJCCI, structură care asigură analiza, evaluarea 
situaţiei, coordonarea acţiunilor de intervenţie şi suportul decizional al Comitetului Judeţean. 

(2) Activitatea CJCCI, va avea atât caracter proactiv (desfăşurarea unor activităţi în condiţiile 
unor stări potenţial generatoare de situaţii de urgenţă), cât şi reactiv (răspuns la situaţiile de urgenţă 
pe măsura producerii acestora). 

(3) În funcţie de natura situaţiei create, CJCCI, poate funcţiona parţial sau total încadrat, 
conform fazelor de activare definite astfel: 
a) verde – rutin , personalul existent în tura de serviciu din Dispeceratul Comun ISU-Ambulanță 

Alba; 
b) galben – alert , personalul din faza precedentă, se suplimentează cu specialişti din structurile 

specializate ale ISU Alba (centrul operaţional / inspecţia de prevenire / logistică / relaţii publice); 
c) portocaliu – activare par ial , personalul din faza precedentă se suplimentează cu specialişti din 

cadrul structurilor/instituţiilor responsabile, reprezentate în Comitetul Judeţean, care îndeplinesc 
funcţii de sprijin în gestionarea tipului de risc manifestat, conform legislaţiei în vigoare; 

d) roşu – activare total , personalul din faza precedentă este suplimentat până la încadrarea 
completă, prevăzută în structura organizatorică a CJCCI (Suport Tehnic, Comunica ii şi 
Informatic , Centru de Informare, Logistic , Opera ii, Informa ii şi Dispecerat), cu specialişti 
din cadrul structurilor/instituţiilor deconcentrate sau descentralizate, ori agenților economici cu 
atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, în vederea fundamentării şi ducerii la îndeplinire a 
hotărârilor Comitetul Judeţean. 

(4) Organigrama i fluxul informațional între secțiunile din componența CJCCI sunt prevăzute 
în anexa nr. 1 la prezentul regulament.  

(5) Fazele de activare şi încadrare a CJCCI, prevăzute la alin. 3, se aplică în cazul iminenţei sau 
manifestării riscurilor naturale, tehnologice sau biologice, identificate la nivelul judeţului, cu excepţia 
evenimentelor publice de amploare la adresa ordinii şi siguranţei publice care pot genera situaţii de 
urgenţă. 

(6) Evenimentele publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă se gestionează de 
către structurile M.A.I. competente, potrivit legislaţiei specifice în vigoare. 

(7) CJCCI îşi desfăşoară activitatea în spaţiile puse la dispoziţie de Inspectoratul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Alba, iar în situați deosebite, prin ordin al prefectului, activitatea CJCCI se 
va desfă ura în alte spații care vor fi comunicate în timp oportun instituțiilor care trebuie să asigure 
personalul necesar încadrării acestuia. 

Art. 37. Conducerea CJCCI este asigurată de persoana desemnată prin ordin al prefectului, de 
regulă  unul din adjuncţii inspectorului şef al ISU Alba, sprijinită de adjuncții inspectorilor efi ai IPJ, 
respectiv IJJ Alba, după caz. 

Art. 38. (1) CJCCI îndeplineşte următoarele atribuţii principale:  
a. primirea operativă a datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor, a riscurilor 

specifice şi a efectelor situaţiilor de urgenţă de la structurile teritoriale implicate în acţiunile de 
răspuns pentru tipul de risc produs; 

b. propune prefectului declararea şi încetarea stării de alertă la nivel local sau judeţean;  
c. pune în aplicare planurile de cooperare, de intervenţie şi de evacuare elaborate la nivelul 

judeţului;  
d. coordonează punerea în aplicare a planurile de cooperare, de intervenţie şi de evacuare de la 

nivelul localităţilor;  
e. coordonează şi, la ordinul prefectului, conduce prin persoana desemnată de acesta activităţile de 

intervenţie operativă în zonele grav afectate;  
f. coordonează activitatea centrelor operative de la nivelul judeţului;  
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g. propune prefectului desemnarea comandantului acţiunii;  
h. propune prefectului constituirea bazelor de operaţii cu personal şi resurse materiale din cadrul 

autorităţilor administraţiei publice locale şi structurilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de 
urgenţă;  

i. propune prefectului, la nevoie, permanentizarea activităţii unor centre operative cu activitate 
temporară, în funcţie de tipul de risc produs;  

j. solicită Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, prin CNCCI, alocarea de 
produse, bunuri materiale şi resurse financiare necesare sprijinirii autorităţilor administraţiei 
publice locale şi populaţiei afectate;  

k. coordonează acţiunile care vizează asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate pentru 
echipele internaţionale desemnate să intervină, la nevoie, pe teritoriul judeţului;  

l. elaborează rapoarte, analize şi alte documente pentru informarea Comitetului judeţean şi a 
CNCCI;  

m. transmite operativ şi urmăreşte îndeplinirea dispoziţiilor conducerii CNCCI şi a măsurilor 
stabilite prin hotărârile Comitetului Judeţean;  

n. centralizează, la nivel judeţean, solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea 
funcţiilor de sprijin şi coordonează planificarea resurselor umane, materiale şi financiare 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 

o. coordonează pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale activitatea forţelor internaţionale 
alocate în sprijin de CNCCI;  

(2) Baza de operaţii prevăzută la alin.(1) lit. h. reprezintă locul în care echipele de intervenţie 
îşi instalează şi amenajează punctul de comandă, comunicaţiile, zonele de odihnă, de servire a mesei 
şi pentru facilităţi sanitare, zona de parcare a autovehiculelor şi rezerva de echipamente i resurse de 
intervenție, precum i reparația acestora, respectiv zona pentru câini de căutare-salvare.  

Art. 36. CJCCI funcţionează în subordinea CJSU şi sub coordonarea operaţională a CNCCI.  
Art. 37. (1) Activitatea CJCCI are caracter temporar şi are ca scop coordonarea şi conducerea 

intervenţiei operative în situaţii de urgenţă de amploare şi intensitate deosebită produse/iminente a se 
produce sau care au efect pe teritoriul judeţului Alba.  

(2) În funcţie de tipul de risc produs/iminent a se produce, de nivelul de gravitate al situaţiei de 
urgenţă şi de funcţiile de sprijin care trebuie asigurate, CJCCI se activează prin ordin al prefectului 
sau în baza planurilor operative i de intervenție. 

(3) CJCCI poate fi activat şi prin dispoziţie a secretarului de stat, şef al DSU.  
Art. 38. Ordinul/dispoziția de activare a CJCCI se aduce la cuno tința conducătorilor 

instituțiilor nominalizate să asigure personalul necesar activării, prin intermediul Secretariatului 
Tehnic Permanent al Comitetului Județean sau dispeceratului ISU Alba, după caz. 

Art. 39. Conducătorii instituţiilor reprezentate în Comitetul Județean, care îndeplinesc funcţiile 
de sprijin repartizate potrivit legii asigură reprezentarea în cadrul CJCCI cu personal specializat de la 
nivelul județului Alba şi/sau, de la nivel regional, acolo unde este cazul. 

Art. 40. CJCCI se organizează pe secţiuni potrivit domeniilor de competenţă, astfel: 
a) Informa ii şi Dispecerat – asigură managementul informaţiilor privind evoluţia situaţiei 
operative, verificarea informaţiilor furnizate, prin autorizarea acestora de instituţiile abilitate, precum 
şi de menţinerea fluxului informaţional cu toate componentele Sistemului Naţional de Management 
al Situaţiilor de Urgenţă;  
b) Opera ii - asigură gestionarea tuturor acţiunilor desfăşurate pentru reducerea şi/sau înlăturarea 
efectelor situaţiilor de urgenţă şi coordonează intervenţia forţelor implicate;  
c) Logistic  - gestionează resursele materiale şi financiare necesare intervenţiei; în cazul evacuării 
populaţiei, bunurilor materiale şi animalelor, gestionează mijloacele de transport, precum şi măsurile 
dispuse pentru cazarea şi hrănirea persoanelor sinistrate;  
d) Centru de Informare - asigură diseminarea către mass-media şi populaţie, ca singură structură 
abilitată în domeniu, a informaţiilor privind evoluţia situaţiei de urgenţă, acţiunile de gestionare a 
acesteia, modul de comportare pentru asigurarea protecţiei populaţiei şi autoprotecţiei cetăţenilor şi 
măsurile întreprinse de autorităţi pentru reducerea şi/sau înlăturarea efectelor;  
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e) Comunica ii şi Informatic  - gestionează infrastructura de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, 
prin punerea la dispoziţie a mijloacelor de comunicaţii necesare şi adecvate coordonării şi conducerii 
operative a forţelor de intervenţie;  
f) Suport Tehnic - sprijină secţiunea Operaţii în domeniul planificării resurselor şi misiunilor, cu 
elemente specifice autorităţilor şi instituţiilor care asigură funcţii de sprijin pe timpul gestionării 
situaţiei de urgenţă. 

Art. 41.  Prin grija ofițerului de serviciu al ISU Alba, se va asigura accesul în spaţiile de lucru 
destinate CJCCI, tuturor persoanelor din cadrul structurilor/ instituţiilor nominalizate să încadreze 
CJCCI. 

Art. 42. Regulamentul de organizare i funcționare a Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgență al județului Alba, va fi adoptat prin hotărâre a Comitetului Județean pentru situații de 
Urgență i ulterior aprobat prin ordin al prefectului județului Alba.  

Art. 43.  Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul regulament. 
 

 
 

Alba Iulia, 25.07.2017 
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