Anexa nr.6 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.J.S.U. Prahova.

ACTIVITĂŢI SPECIFICE ÎNDEPLINITE ÎN CADRUL FUCŢIILOR DE
SPRIJIN DE INSTITUŢIILE CU ATRIBUŢII ÎN MANAGEMENTUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ LA NIVEL JUDEŢEAN
CENTRELE OPERATIVE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Centrele operative cu activitate permanentă de la nivelul instituţiilor, organismelor care
asigură funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă:
a) centralizează şi transmit operativ la centrul operaţional al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă Prahova date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă;
b) monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Prahova şi celelalte centre operaţionale şi operative interesate;
c) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de
intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea
legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor
de urgenţă, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii
serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;
e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul
situaţiilor de urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor;
f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă;
g) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă prevăzute de
lege şi în regulamentul-cadru.
Centrele operative care se constituie numai la declararea stării de alertă, pe timpul funcţionării
lor, îndeplinesc atribuţii similare centrelelor operative cu activitate permanentă. Documentele şi baza
de date referitoare la situaţiile de urgenţă, deţinute de aceste centre operative se gestionează permanent
de către persoane anume desemnate, din cadrul aparatului propriu al autorităţilor respective.
Centrele operative asigură secretariatele tehnice permanente.
Centrele operative cu activitate temporară de la nivelul comitetelor locale pentru situaţii
de urgenţă.
Centrele operative cu activitate temporară sunt constituite din timp, intrarea lor în funcţiune se
realizează în momentul primirii avertizărilor, atenţionărilor, mesajelor, informărilor, prognozelor
privind iminenţa producerii sau producerea unor situaţii de urgenţă, iar pe timpul funcţionării lor,
îndeplinesc atribuţii similare centrelelor operative cu activitate permanentă.
Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă, deţinute de aceste centre
operative, se gestionează permanent de către persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu
al autorităţilor respective.
Centrele operative asigură secretariatele tehnice permanente ale comitetelor şi îndeplinesc
următoarele atribuţii specifice:
a) asigură convocarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi transmiterea ordinii de zi;
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b) primesc şi pregătesc materialele pentru şedinţele comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi le
prezintă preşedinţilor şi membrilor acestor comitete;
c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor;
d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le
prezintă spre aprobare;
e) difuzează la componentele Sistemului Judeţean şi la autorităţile interesate documentele emise de
comitetele respective privind activitatea preventivă şi de intervenţie;
f) întocmesc informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor
adoptate;
g) întocmesc proiecte de comunicate de presă;
h) urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetelor pentru situaţii de
urgenţă;
i) gestionează documentele comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;
j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă;
k) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de preşedinţii acestora, de şefii centrelor operaţionale
sau de şefii centrelor operative permanente respective.
Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu personalul centrelor operative este investit cu
exerciţiul autorităţii publice.
Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrelor operative se realizează, potrivit legii, de către
Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, care
asigură şi menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu acestea.
Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă sunt obligate ca în orice moment să poată fi
anunţate despre iminenţa producerii sau producerea unor situaţii de urgenţă, fapt pentru care, în
permanenţă, vor avea o persoană de serviciu în centrul operativ.
Pentru prevenirea şi gestionarea unor riscuri majore, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă
pot iniţia şi elabora programe locale, zonale, care se aprobă de organele abilitate.
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN PRAHOVA
Inspectoratul de Poliţie Prahova îndeplineşte următoarele activităţi :
 monitorizează transporturile de substanţe chimice periculoase;
 participă la evaluarea riscurilor specifice rezultate din ameninţările sociale;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la căutarea şi salvarea persoanelor;
 participă la evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate prin asigurarea protecţiei
persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului în locurile în care
acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie,
evidenţa populaţiei evacuate şi controlul circulaţiei;
 execută localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate;
 particpă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin evacuarea locală a populaţiei
existente în interiorul perimetrului de securitate;
 participă la transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse
prin supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto şi controlul şi evidenţa auto-evacuării;
 participă la menţinerea şi restabilirea ordinii publice;
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 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI PRAHOVA
Inspectoratul de Jandarmi Prahova îndeplineşte următoarele activităţi :
 monitorizează transporturile de substanţe chimice periculoase;
 participă la evaluarea riscurilor specifice rezultate din ameninţările sociale;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la căutarea şi salvarea persoanelor;
 participă la evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate prin asigurarea protecţiei
persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului în locurile în care
acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie,
evidenţa populaţiei evacuate şi controlul circulaţiei;
 execută localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate;
 particpă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin evacuarea locală a populaţiei
existente în interiorul perimetrului de securitate;
 participă la transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse
prin supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto şi controlul şi evidenţa auto-evacuării;
 participă la menţinerea şi restabilirea ordinii publice;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
SECŢIA DE DRUMURI NAŢIONALE PLOIEŞTI
Această structură îndeplineşte următoarele activităţi :
 participă la monitorizarea transporturilor de substanţe chimice periculoase;
 participă la evaluarea riscurilor specifice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin intervenţia operativă cu mijloace şi
materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
 participă la transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 participă la efectuarea depoluării şi decontaminării;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin;

INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII PRAHOVA
Inspectoratul îndeplineşte următoarele activităţi:
 monitorizează pericolele seismice şi siguranţa în construcţii;
 participă la evaluarea riscurilor specifice: prăbuşiri de teren în zone urbane, alunecări de teren şi
ameninţări la adresa infrastucturilor critice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 efectuează lucrările publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile, instalaţiile şi amenajările
afectate prin evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă
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urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public şi nominalizarea
responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA
Instituţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 monitorizează starea de sănătate a populaţiei;
 evaluează riscurile specifice: îmbolnăviri în masă, epizootii/zoonoze, ameninţări biologice şi
ameninţări la adresa infrastucturilor critice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi a producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la avertizarea populaţiei;
 monitorizare transport sanitar;
 asigură prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor
de carantină şi măsurile profilactice;
 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin intervenţia operativă cu mijloace şi
materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
 asigură verificarea şi asigurarea apei potabile precum şi verificarea condiţiilor igenico-sanitare
pentru prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate;
 asigură depoluarea şi decontaminarea prin stabilirea prioritatilor pentru monitorizarea gradului de
contaminare şi centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului şi supravegherea gradului de
contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PRAHOVA
Instituţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 monitorizează sănătatea, protecţia, bunăstarea animalelor şi siguranţa alimentelor;
 asigură evaluarea riscurilor specifice: îmbolnăviri în masă, epizootii/zoonoze, ameninţări
biologice şi ameninţări la adresa infrastucturilor critice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra: stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi a producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la Avertizarea populaţiei;
 participă la prevenirea imbolnăvirilor în masă prin stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor
zonelor de carantină şi măsuri profilactice;
 participă la verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru
persoanele afectate sau evacuate;
 execută supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier şi păşunilor şi
evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor, supravegherea gradului de
contaminare a păşunilor, evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor,
realizarea decontaminării şi realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale;
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 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ PRAHOVA
Instituţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 participă la evaluarea riscurilor specifice: epizootii/zoonoze;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi a producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la avertizarea populaţiei;
 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin intervenţia operativă cu mijloace şi
materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
 asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 asigură apa şi hrana pentru animale;
 participă la efectuarea depoluării şi decontaminării prin supravegherea gradului de contaminare a
culturilor, fondului forestier şi păşunilor şi evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor
şi animalelor, decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor, supravegherea gradului de contaminare a
păşunilor, evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor, realizarea
decontaminării şi realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin;
 acordă ajutoare şi despăgubiri financiare;
R. N. PĂDURILOR ROMSILVA - DIRECŢIA SILVICĂ PRAHOVA
Instituţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 participă la evaluarea riscurilor specifice : incendii de pădure;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi a producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la avertizarea populaţiei;
 participă la evacuarea animalelor;
 localizează şi stinge incendiile la fondul forestier;
 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin intervenţia operativă cu mijloace şi
materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
 asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 asigură apa şi hrana pentru animale;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
A.N. APELE ROMÂNE, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIŢA, S.G.A.
PRAHOVA
Instituţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 monitorizează fenomenele hidrologice pe cursurile de apă şi a calităţii apelor acestora, principalele
lucrări hidrotehnice şi fenomenele meteorologice periculoase;
 participă la evaluarea riscurilor specifice: inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente
la construcţiile hidrotehnice şi poluare ape;
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 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor









potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi a producerii situaţiilor de urgenţă;
participă la avertizarea populaţiei;
localizează şi stinge incendiile la structurile subordonate;
asigură transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă la lucrările de gospodărire a
apelor;
asigură supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie, stabilirea
priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor privind
contaminarea teritoriului şi supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra
mediului şi depoluarea cursurilor de apă;
asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.

AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI PRAHOVA
Agenţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 monitorizează calitatea aerului, factorii de mediu, transporturile de substanţe chimice periculoase şi
obiectivele economice sursă de risc chimic;
 evaluează riscurilor specifice: ameninţări ecologice şi ameninţări la adresa infrastucturilor critice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi a producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la avertizarea populaţiei;
 participă la prevenirea îmbolnăvirilor în masă : măsuri profilactice;
 localizează şi stinge incendiile la structurile subordonate;
 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin intervenţia operativă cu mijloace şi
materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
 asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 asigură efectuarea depoluării şi decontaminării prin supravegherea gradului de contaminare în
perimetrul raioanelor de intervenţie, stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de
contaminare şi centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului, supravegherea gradului de
contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei,
decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor şi supravegherea gradului de contaminare, evaluarea
efectelor asupra mediului şi depoluarea cursurilor de apă;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA
Inspectoratul desfăşoară următoarele activităţi specifice, astfel:
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei prin instituţiile de învăţământ;
 participă la localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate;
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 participă la asigurarea cazării persoanelor evacuate;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
UNITĂŢILE MILITARE DIN CADRUL M.Ap.N.
Uităţile desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 monitorizează transporturile de materiale explozive militare şi obiectivele militare, sursa de risc la
explozii;
 participă la evaluarea riscurilor specifice : căderi de obiecte cosmice şi ameninţări ecologice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la căutarea şi salvarea persoanelor;
 participă la acordarea asistenţei medicale de urgenţă prin instalarea spitalelor de campanie;
 participă la localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate;
 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin intervenţia operativă cu mijloace şi
materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
 asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 asigură cazarea persoanelor evacuate;
 participă la efectuarea depoluării şi decontaminării prin asigurarea operativă a forţelor şi
mijloacelor de sprijin precum şi a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării
populaţiei, căilor rutiere şi clădirilor, efectuarea decontaminării populaţiei şi decontaminarea
terenurilor şi rezervaţiilor;
 asigură sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.

ADMINISTRATIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA
Direcţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel :
 participă evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate;
 asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
OFICIUL JUDEŢEAN DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PRAHOVA U.M. 0823
PLOIEŞTI
Serviciul desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel :
 monitorizează pericolele pentru reţelele de comunicaţii şi informatice;
 evaluează riscurilor specifice : ameninţări la adresa infrastucturilor critice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 asigură legăturile de telecomunicaţii speciale;
 participă la localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
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FILIALA JUDEŢEANĂ DE CRUCE ROŞIE PRAHOVA
Organizaţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la căutarea şi salvarea persoanelor;
 participă la acordarea primului ajutor prespitalicesc;
 participă la prevenirea îmbolnăvirilor în masă : măsuri profilactice;
 asigură la transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 asigură verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele
afectate sau evacuate;
 asigură cazarea persoanelor evacuate;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin;
 asigură asistenţa umanitară de urgenţă.
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