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                     R O M Â N I A 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  BOTOŞANI 

 

 

H O T Ă R Â R E A  

nr. 34 din 06.06.2022 
 
 
 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani  
 

   În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 

15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată 

şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. 

nr. 89 din 23.12.2014, 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 şi ale art. 12 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, 

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în 

judeţul Botoşani, aprobat prin Ordin al Prefectului nr. 95 din 30.03.2018, 

Luând act de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 574 din 28.04.2022 privind 

organizarea și funcționarea Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției 

și a centrelor județene, respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a 

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

 În temeiul aprobării în data de 06.06.2022  a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Botoşani,  

 

adoptă următoarea  

HOTĂRÂRE: 

 Art. 1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani aprobă 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției Botoșani, anexă la prezenta hotărâre. 
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Capitolul I 

Referințe legislative 

 

 Legea nr. 340/2004 privind prefectul si instituția prefectului, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H. G. nr. 557/03.09.2016 privind managementul tipurilor de risc;  

 H. G. nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii 

de urgenta, actualizată; 

 H.G. nr. 1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile 

serviciilor de urgenţă profesioniste; 

 H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si 

instituția prefectului; 

 H. G. nr. 574 din 28.04.2022 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de 

Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene, respectiv al municipiului 

București de coordonare și conducere a intervenției, precum și relația acestora cu comitetele 

pentru situații de urgență; 

 Ordinul comun MAP/MAI nr. 459/78/2019 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate 

de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă 

hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe 

cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; 

 Ordinul comun M.T.C.T./M.A.I. nr. 1995/2005 / 1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului 

privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau 

alunecări de teren; 

 O.M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii 

de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă; 

 Ordinul  Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 4303 din 28.01.2020 pentru aprobarea 

Dispozițiilor tehnice de aplicare a Regulamentului privind planificarea, pregătirea, 

organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie; 
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Capitolul II 

Dispoziții generale 

Art. 1. (1) Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Botoșani se 

organizează și funcționează la nivelul județului Botoșani ca structură interinstituțională care asigură 

suportul decizional pentru Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, precum și 

analiza, evaluarea situației și coordonarea acțiunilor de intervenție la nivel județean. 

(2) Suportul decizional este asigurat prin colectarea, structurarea și analiza datelor de interes 

operativ în vederea luării unor decizii sau formulării unor direcții de acțiune ce pot fi adoptate de 

către factorii decidenți prevăzuți la alin. (1). 

(3) Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Botoșani se activează când, 

în aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul 

tipurilor de risc, cu modificările ulterioare, comandantul acțiunii declanșează, potrivit art. 11 alin. 

(2) din aceeași hotărâre, coordonarea integrată a capabilităților implicate în acțiunile de intervenție 

operativă determinate de manifestarea tipurilor de risc, pe baza concepției naționale de răspuns și a 

planurilor de acțiune adaptate evoluției situației de urgență. 

Art. 2. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Botoșani, denumit în 

continuare CJCCI Botoșani, exercită următoarele funcții: 

a) funcția de coordonare operațională, prin care se asigură angrenarea și integrarea în acțiunile de 

răspuns a tuturor forțelor de intervenție și a celorlalte capabilități puse la dispoziție de autoritățile și 

instituțiile care asigură funcții de sprijin; 

b) funcția de planificare, prin care se asigură procesul de planificare și organizare a acțiunilor de 

răspuns potrivit ordinelor cu caracter operativ emise de comandantul acțiunii; 

c) funcția de management al informațiilor, prin care se asigură solicitarea, recepționarea, 

centralizarea, prelucrarea, analiza, protecția și difuzarea datelor și informațiilor privind situația 

operativă; 

d) funcția de notificare, prin care se asigură monitorizarea activităților de înștiințare a autorităților, 

precum și avertizarea și alarmarea populației, potrivit prevederilor art. 40 și art. 41 alin. (2) din Legea 

nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în funcție de evoluția 

situației operative; 

e) funcția de cooperare, prin care se asigură desfășurarea acțiunilor în comun, în conformitate cu 

angajamentele în domeniul situațiilor de urgență pe plan intern și internațional; 

f) funcția de informare publică, prin care se asigură, în condițiile Legii nr. 481/2004, republicată, cu 

modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016, cu modificările ulterioare, 

informarea populației și a mass-mediei cu privire la evoluția situației, măsurile întreprinse și 

hotărârile adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, respectiv de Comitetul Județean 

pentru Situații de Urgență Botoșani, în funcție de tipul de risc produs. 
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Art. 3. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Botoșani se organizează 

pe secțiuni, potrivit următoarelor domenii: 

a) informații și dispecerat - asigură monitorizarea evoluției situației operative prin solicitarea, 

recepționarea, verificarea și difuzarea datelor și informațiilor de interes operativ, inclusiv 

validarea/autorizarea acestora de autoritățile și instituțiile abilitate, menținerea fluxului informațional 

cu toate componentele Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență; 

b) operații - asigură centralizarea, prelucrarea, analiza datelor și informațiilor privind situația 

operativă, planificarea și gestionarea tuturor acțiunilor desfășurate pentru reducerea și/sau înlăturarea 

efectelor situațiilor de urgență, precum și coordonarea operațională unitară a intervenției forțelor 

implicate, după caz; 

c) management medical - asigură centralizarea, prelucrarea, analiza datelor și informațiilor din 

domeniul asistenței medicale în fază prespitalicească și spitalicească și elaborează analize privind 

evoluția situației și propuneri de soluționare a problemelor de interes operativ; 

d) logistică - asigură gestionarea resurselor materiale și financiare necesare intervenției, în cazul 

evacuării populației, bunurilor materiale și animalelor, asigură gestionarea mijloacelor de transport și 

a măsurilor dispuse pentru cazarea și hrănirea persoanelor sinistrate, precum și pentru distribuția 

ajutoarelor umanitare; 

e) comunicare și informare publică - asigură diseminarea către mass-media și populație a 

informațiilor privind evoluția situației de urgență, acțiunile dispuse pentru gestionarea acesteia, 

modul de comportare pentru asigurarea protecției și autoprotecției populației și măsurile întreprinse 

de autorități pentru reducerea și/sau înlăturarea efectelor negative; 

f) comunicații și informatică - asigură nevoile de comunicații și tehnologia informației pentru 

coordonarea și conducerea acțiunilor de intervenție; 

g) suport tehnic și juridic - asigură sprijin de specialitate specific autorităților și instituțiilor care 

asigură funcții de sprijin pe timpul gestionării situației de urgență, elaborează și diseminează 

materiale de informare necesare fundamentării hotărârilor Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Botoșani, asigură suportul juridic în luarea deciziilor. 

Capitolul III 

Organizarea și funcționarea Centrului Județean  de Coordonare și Conducere a 

Intervenției Botoșani 

Art. 4. CJCCI Botoșani funcționează în subordinea comandantului acțiunii la nivel județului 

Botoșani și sub coordonarea operațională a CNCCI, în situația activării acestuia. 

Art. 5. (1) Șeful CJCCI Botoșani este Inspectorul - Șef al Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani sau, în situația imposibilității asigurării conducerii 

din motive obiective de natură operativă, un ofițer din cadrul Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani desemnat de acesta. 
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(2) Pentru punerea în executare a ordinelor cu caracter operativ ale comandantului acțiunii la 

nivel național, a hotărârilor C.J.S.U. Botoșani și pentru asigurarea intervenției operative, șeful CJCCI 

Botoșani poate emite instrucțiuni care au caracter obligatoriu pentru structurile, instituțiile sau 

autoritățile de la nivelul județului Botoșani, implicate în intervenția operativă în situații de urgență 

generate de manifestarea tipurilor de risc care au impus activarea. 

Art. 6. (1) CJCCI Botoșani se activează când, în aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (1) din 

Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, cu modificările ulterioare, comandantul acțiunii la nivel național 

sau prefectul declanșează, potrivit art. 11 alin. (2) din aceeași hotărâre, coordonarea integrată la 

nivelul județului Botoșani a capabilităților implicate în acțiunile de intervenție operativă generate de 

tipul de risc manifestat, pe baza concepției naționale de răspuns sau a planurilor de acțiune pe tipuri 

de riscuri. 

(2) CJCCI Botoșani se activează și încetează activitatea prin ordin al prefectului, la 

propunerea Inspectorului - Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al 

Județului Botoșani. Prin excepție, atunci când efectele situației de urgență depășesc capacitatea de 

răspuns de la nivelul județului Botoșani, CJCCI Botoșani se activează și își încetează activitatea, prin 

ordin cu caracter operativ al comandantului acțiunii la nivel național. 

(3) Ordinul de activare a CJCCI Botoșani prevăzut la alin. (2) cuprinde, pe lângă dispoziția 

de activare, numărul și specializarea personalului necesar funcționării secțiunilor prevăzute la art. 3 

din cadrul autorităților/instituțiilor responsabile reprezentate la nivel județean care asigură funcții de 

sprijin, potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, cu modificările ulterioare. 

 (4) De la momentul emiterii ordinului de activare prevăzut la  alin. (2) și până la 

operaționalizarea CJCCI Botoșani, structurile specializate din cadrul Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani asigură îndeplinirea activităților asociate funcțiilor 

prevăzute la art. 2, necesare realizării suportului decizional pentru comandantul acțiunii/intervenției, 

după caz. 

(5) După operaționalizare, CJCCI Botoșani, funcționează neîntrerupt, în schimburi/ture 

operative, pe întreaga perioadă de activare. 

Art. 7. (1) Operaționalizarea CJCCI Botoșani se face prin completarea secțiunilor prevăzute 

la art. 3 cu personal specializat din cadrul: 

a) Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani; 

b) Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani; 

c) Inspectoratul de Jandarmi Județean ”General de Brigadă Tudor Luchian” Botoșani; 

d) Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani; 

e) Direcția de Sănătate Publică Botoșani; 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/248122
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f) altor autorități/instituții responsabile pentru tipul de risc manifestat reprezentate la nivelul județului 

Botoșani care asigură funcții de sprijin, potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, cu 

modificările ulterioare. 

(2) Conducătorul fiecărei autorități și instituții prevăzute la alin. (1) are obligația de a asigura 

reprezentarea în cadrul CJCCI Botoșani, potrivit ordinului de activare prevăzut la art. 6 alin. (2). 

(3) În raport cu evoluția situației operative, comandantul acțiunii la nivel național sau 

prefectul poate să dispună suplimentarea sau diminuarea reprezentării în cadrul CJCCI Botoșani. 

(4) CJCCI, poate funcţiona parţial sau total încadrat, conform fazelor de activare 

definite astfel: 

a) verde – rutină, personalul existent în tura de serviciu din Dispeceratul Comun ISU - SAJ 

Botoșani; 

b) gggaaalllbbbeeennn  – alertă, personalul din faza precedentă, se suplimentează cu specialişti din 

structurile specializate ale ISUJ Botoșani (Centrul Operaţional / Inspecţia de Prevenire / Logistică / 

Relaţii publice / Financiar); 

c) portocaliu – activare parţială, 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 totală, personalul din faza precedentă este suplimentat până la încadrarea 

completă, prevăzută în structura organizatorică a CJCCI, 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. 

(5) Fazele de activare şi încadrare a CJCCI, 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) În cazul activării parţiale/totale a CJCCI, în propunerea de activare se vor menţiona 

instituţiile care vor desemna specialişti pentru încadrarea acestuia. 

(7) Notificarea instituţiilor despre activarea CJCCI se va realiza de către Centrul Operaţional 

al ISUJ Botoșani, prin SMS/e-mail şi adresă scrisă. 

(8) La primirea notificării sau a SMS-ului şeful instituţiei va desemna un reprezentant din 

cadrul acesteia care se va prezenta la sediul ISUJ Botoșani/ locaţia stabilită prin ordin. 

 

Art. 8. CJCCI Botoșani îndeplinește următoarele atribuții principale: 

a) coordonează integrat activitățile de intervenție operativă în zonele afectate; 

b) coordonează activitatea centrelor operative de la nivelul județului Botoșani, precum și a celorlalte 

centre operative de la nivel local; 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/248122
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c) coordonează punerea în aplicare a planurilor de cooperare, de intervenție și de evacuare de la 

nivelul localităților; 

d) asigură suportul decizional al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani în 

vederea adoptării măsurilor necesare restabilirii stării provizorii de normalitate, declarării, prelungirii 

sau încetării stării de alertă la nivelul uneia sau mai multor localități din județ ori la nivelul întregului 

județ, în baza concluziilor rezultate din analizele operative efectuate; 

e) propune prefectului constituirea bazelor de operații cu personal și resurse materiale din cadrul 

autorităților administrației publice locale și structurilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de 

urgență; 

f) propune prefectului permanentizarea activității unor centre operative cu activitate temporară, în 

funcție de tipul de risc produs și efectele manifestate; 

g) întocmește analize operative și propune Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Botoșani alocarea de produse, bunuri materiale și resurse financiare necesare sprijinirii autorităților 

administrației publice locale și populației afectate; 

h) coordonează acțiunile care vizează asigurarea sprijinului logistic și tehnic de specialitate pentru 

echipele internaționale desemnate să intervină, la nevoie, pe teritoriul județului; 

i) asigură centralizarea, prelucrarea, analiza datelor și informațiilor, elaborarea de prognoze privind 

evoluția situației, precum și de raportări sau documente operative necesare asigurării suportului 

decizional și informării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, CNCCI și a 

comandantului acțiunii/intervenției; 

j) transmite, pune în aplicare și/sau urmărește îndeplinirea cu operativitate a ordinelor cu caracter 

operativ ale comandantului acțiunii/intervenției ori a instrucțiunilor emise de șeful CNCCI, precum și 

a măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani; 

k) centralizează la nivel județean solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea 

funcțiilor de sprijin și coordonează planificarea resurselor umane, materiale și financiare necesare 

gestionării situațiilor de urgență; 

l) asigură coordonarea activității de colectare, transport și distribuire a ajutoarelor umanitare de 

urgență; 

m) asigură sprijin tehnic și operațional forțelor internaționale care execută misiuni pe teritoriul 

unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului; 

n) monitorizează activitățile de notificare transfrontalieră a organizațiilor similare cu care se 

cooperează la nivel local, în baza acordurilor/planurilor bilaterale în domeniul situațiilor de urgență, 

și, respectiv, de solicitare, acordare a asistenței; 

o) răspunde la solicitările persoanelor fizice sau juridice cu privire la atribuțiile specifice. 
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Art. 9. (1) Desfășurarea activităților în cadrul CJCCI Botoșani se stabilește, pentru toate 

tipurile de risc, printr-o procedură operațională care se elaborează pe baza procedurii operaționale 

care se elaborează de către IGSU, a precizărilor emise de IGSU, de către ISUJ individual sau prin 

cooptarea unor specialiști desemnați de la nivelul altor instituții/autorități publice cu responsabilități 

în gestionarea situațiilor de urgență la nivelul județului Botoșani și se aprobă de către Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Botoșani. 

(2) Autoritățile/Instituțiile prevăzute la art. 7 alin. (1) care asigură personal specializat pentru 

încadrarea secțiunilor CJCCI în funcție de tipul de risc care a determinat activarea se detaliază în 

anexă la procedura operațională prevăzută la alin. (1). 

 (3) Structura organizatorică de principiu a CJCCI Botoșani este prezentată în ANEXA nr. 1. 

(4) Atribuțiile structurilor care încadrează CJCCI Botoșani sunt detaliate în ANEXA nr. 2. 

 

Capitolul IV 

Asigurarea cu resurse materiale și financiare 

Art. 10. Cheltuielile curente și de capital ale CJCCI Botoșani se asigură din bugetul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani și/sau ale 

instituțiilor care administrează spațiile în care acestea funcționează. 

 Art. 11. (1) CJCCI Botoșani funcționează în spații puse la dispoziție de către autoritățile 

administrației publice locale sau de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al 

Județului Botoșani dotate cu sursă suplimentară și independentă față de rețeaua publică de alimentare 

cu energie, capabile să asigure autonomie pentru cel puțin 48 de ore, care îndeplinesc cerințele de 

rezistență, stabilitate, securitate și condițiile de muncă pentru personal, stabilite potrivit Legii nr. 

10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 (2) Spațiile prevăzute la alin. (1) sunt stabilite în ANEXA nr. 3. 

 

Art. 12. (1) Spațiile în care funcționează CJCCI Botoșani se echipează și se dotează cu 

mobilier, aparatură și birotică necesare îndeplinirii atribuțiilor, precum și cu echipamente de 

comunicații și informatică, echipamente de comunicații speciale și de cooperare în măsură să asigure 

permanent fluxul informațional-decizional cu toate componentele Sistemului Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, astfel cum acestea sunt definite de art. 6 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

(2) Structurile de specialitate ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu 

sprijinul Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației din Ministerul Afacerilor 

Interne și al Serviciului de Telecomunicații Speciale, asigură infrastructura locală necesară de 

comunicații și informatică la nivelul CNCCI și CJCCI în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/252184
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/252184
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243503
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243503
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/59685
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(3) Personalul fiecărei structuri reprezentate în CJCCI Botoșani utilizează aplicațiile/bazele 

de date și resursele proprii de comunicații, în limita competențelor stabilite prin legile de funcționare 

proprii structurii de proveniență. 

Capitolul V 

Fluxul informațional decizional 

Art. 13. Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate 

observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, 

notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile 

de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă.  Sistemul informaţional decizional este 

reprezentat schematic în ANEXA nr. 4. 

 

Art. 14. (1) Mijloacele de comunicaţii necesare personalului pentru a comunica atât intern (în 

interiorul CJCCI Botoșani), cât şi extern (cu alte instituţii/forţe desfăşurate şi cu publicul), constau, 

în principiu, din: 

a) comunicaţiile interne, care includ: sisteme interne de telefonie cu identificator apel şi 

agendă telefonică, cu fir şi fără fir LAN, intranet, e-mail şi sistem de mesaje instantanee şi alte 

sisteme electronice de colaborare; 

b) comunicaţiile externe, care cuprind: 

b1) conexiunea sistemului telefonic intern la reţelele publice (reţea fixă, mobilă, satelit) 

pentru comunicaţiile voce şi transmiterea/primirea mesajelor prin fax; 

b2) acces la reţelele de comunicaţii bidirecţionale prin radio care aparţin diferitelor 

autorităţi implicate în gestionarea situaţiei de urgenţă, cu capacitatea de a asigura 

interoperabilitatea între aceste reţele, personal şi sistemul de notificare a celor care 

desfăşoară activităţi în CNCCI/CJCCI; 

b3) conectivitate redundantă la internet; 

b4) conectivitate redundantă a datelor cu sisteme de date ce aparţin diferitelor autorităţi 

de sprijin capabil şi de VoIP (voce peste protocol Internet). 

c) comunicaţiile publice, ce se regăsesc în: briefing-uri de presă, internet web site, 

prezentări şi interviuri. 

(2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va asigura suportul tehnic necesar pentru schimbul 

de date şi informaţii, inclusiv prin reţeaua satelitară. 

 

Capitolul VI 

Dispoziții finale 

Art. 15. (1)Ţinuta personalului structurilor MAI şi a celorlalte instituţii cu statut militar va fi 

cea de serviciu – pe timpul exercitării atribuţiilor în serviciul operativ. 

(1) Personalul nominalizat va intra în serviciu cu mijloacele informatice aparţinând 

instituţiilor de provenienţă, având instalate aplicaţiile informatice exploatate în mod curent în funcție 

de situația pentru care a fost activat CJCCI Botoșani . 
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DE PRINCIPIU  

 A CJCCI BOTOȘANI  

 

I. COMANDA 

Șef CJCCI – Inspector șef al ISU / persoana desemnată de acesta. 

 

II. SECRETARIAT TEHNIC CJSU 

 

III. PLANIFICARE ȘI OPERAȚII 

1. Monitorizare și dispecerat 

2. Misiuni și acțiuni de protecție 

3. Evacuare 

4. Asistență medicală de urgență și evacuare/transport medical 

5. Acțiuni ordine publică 

6. Asistență internațională / host nation support 

7. Voluntari și organizații nonguvernamentale 

 

IV. LOGISTICĂ 

1.  Suport tehnic 

2.  Suport administrativ 

3.  Comunicații și informatică 

 

V. FINANCIAR 

 

VI. COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ 
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ATRIBUȚIILE GENERALE  

ALE STRUCTURILOR CARE ÎNCADREAZĂ CJCCI BOTOȘANI 
 

 

CJCCI îndeplineşte următoarele atribuţii generale: 

- 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; 

- pune în aplicare planurile de cooperare, de intervenţie şi de evacuare elaborate la 

nivelul judeţului; 

- coordonează punerea în aplicare a planurile de cooperare, de intervenţie şi de 

evacuare de la nivelul localităţilor; 

- coordonează şi, la ordinul prefectului, conduce prin persoana desemnată de acesta 

activităţile de intervenţie operativă în zonele grav afectate; 

- coordonează activitatea centrelor operative de la nivelul judeţului; 

- 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; 

- propune prefectului, la nevoie, asigurarea permanenţei unor centre operative cu 

activitate temporară, în funcţie de tipul de risc produs; 

- 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; 

- coordonează acţiunile care vizează asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de 

specialitate pentru echipele internaţionale desemnate să intervină, la nevoie, pe teritoriul 

judeţului; 

NESECRET  
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- elaborează rapoarte, analize şi alte documente pentru informarea Comitetului 

judeţean şi a CNCCI; 

- transmite operativ şi urmăreşte îndeplinirea dispoziţiilor conducerii CNCCI şi a 

măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Judeţean; 

- 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; 

- coordonează pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale activitatea forţelor 

internaţionale alocate în sprijin de CNCCI. 

Bazele de operaţii 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 şi 

resurse de intervenție, precum şi reparația acestora, respectiv zona pentru câini de 

căutare-salvare. 

 

Structurile organizatorice ale CJCCI vor asigura: 

- managementul informaţiilor privind evoluţia situaţiei operative, verificarea 

informaţiilor furnizate, prin autorizarea acestora de instituţiile abilitate, precum şi 

menţinerea fluxului informaţional cu toate componentele S.N.M.S.U; 

- gestionarea tuturor acţiunilor desfăşurate pentru reducerea şi/sau înlăturarea 

efectelor situaţiilor de urgenţă şi coordonarea intervenţiei forţelor implicate; 

- gestionarea resurselor 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; 

- 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 
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cetăţenilor şi măsurile întreprinse de autorităţi pentru reducerea şi/sau înlăturarea 

efectelor; 

- gestionarea infrastructurii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, prin punerea 

la dispoziţie a mijloacelor de comunicaţii necesare şi adecvate coordonării şi conducerii 

operative a forţelor de intervenţie; 

- planificarea resurselor şi misiunilor, cu elemente specifice autorităţilor şi 

instituţiilor care asigură funcţii de sprijin pe timpul gestionării situaţiei de urgenţă. 

Atribuţii şi activităţi generale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea 

în cadrul CJCCI: 

 

A. Şeful CJCCI 

- Analizează şi îşi însuşeşte situaţia operativă şi o prezintă preşedintelui CJSU 

Botoșani; 

- Coordonează activitatea personalului CJCCI; 

- Dispune, atunci când situaţia o impune, transmiterea către structurile teritoriale 

ale M.A.I. a măsurilor şi acţiunilor necesar a fi adoptate pentru gestionarea situaţiilor de 

urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă; 

- Dispune retransmiterea către componentele judeţene ale S.N.M.S.U. a 

precizărilor care se impun pentru conducerea şi coordonarea acţiunilor de intervenţie; 

- Răspunde de elaborarea şi transmiterea rapoartelor operative/ de informare şi a 

datelor de interes operativ (telefonic şi/sau în scris) către eşaloanele superioare. 

 

B. Personalul ISUJ Botoșani: 

- Asigură consilierea şefului CJCCI cu privire la particularităţile abordării 

situaţiilor de urgenţă complexe; 

- Solicită şi analizează informaţiile furnizate de structurile proprii; 

- Primeşte şi analizează informaţii de la celelalte componente teritoriale; 

- Pune în aplicare planurile de intervenţie şi de cooperare existente; 

- Elaborează proiecte de ordine către structurile subordonate; 
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- Elaborează proiecte de adrese către componentele teritoriale ale S.N.M.S.U.; 

- Întocmeşte, la ordin, documentele pentru instruirea / încetarea stării de alertă; 

- Întocmeşte jurnalul acţiunilor operative; 

- Elaborează şi transmite documentele de conducere şi informare pe tipul situaţiei 

de urgenţă; 

- Elaborează rapoartele operative şi rapoartele de informare privind monitorizarea 

şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse; 

- Întocmeşte/centralizează situaţia cu evidenţa persoanelor dispărute şi decedate, 

cauzate de efectele situaţiilor de urgenţă, pe baza datelor transmise de structurile M.A.I.; 

- Asigură, potrivit procedurilor specifice, schimbul de date şi informaţii care 

vizează informarea publicului cu privire la evoluţia situaţiilor de urgenţă, forţele şi 

mijloacele angrenate şi misiunile desfăşurate. 

- Îndeplinesc alte atribuţii stabilite de şeful CJCCI, potrivit competenţelor. 

 

C. Personalul de ordine publică (IPJ / IJJ / STPF Botoșani): 

- Analizează situaţiile create, în domeniul de competenţă, face propuneri pentru 

asigurarea suportului decizional, participă la întocmirea documentelor de conducere şi 

raportare-informare; 

- Asigură informarea structurii proprii cu privire la evoluţia situaţiei operative, a 

ordinelor primite şi a solicitărilor pentru asigurarea funcţiilor de sprijin, în vederea 

emiterii de ordine/dispoziţii către structurile subordonate; 

- Gestionează informaţiile privind întrebuinţarea structurilor proprii în scopul 

limitării şi înlăturării efectelor situaţiilor de urgenţă şi le comunică CJCCI; 

- Furnizează datele privind persoanele dispărute şi decedate, cauzate de efectele 

situaţiilor de urgenţă; 

- Asigură obţinerea datelor şi informaţiilor privind căile de comunicaţii rutiere, 

feroviare, aeriene şi navale afectate, blocate sau după caz închise sau redate circulaţiei; 

- Asigură obţinerea datelor şi informaţiilor privind accidentele rutiere, feroviare, 

aeriene şi navale, din zona producerii situaţiilor de urgenţă; 
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- Gestionează datele şi informaţiile privind autovehiculele, trenurile blocate în 

trafic în zona de manifestare a situaţiilor de urgenţă; 

- Centralizează şi prezintă situaţia sancţiunilor contravenţionale aplicate şi a 

infracţiunilor constatate, în referire la situaţiile de urgenţă şi la cele conexe acestora 

(regimul circulaţiei, nerealizarea acţiunilor de deszăpezire etc.); 

- Pune în aplicare prevederile documentelor de conducere şi de cooperare în 

domeniul situaţiilor de urgenţă; 

- Menţine cooperarea cu celelalte structuri care participă la acţiunile de protecţie şi 

intervenţie; 

- Participă la elaborarea cererii de suplimentare a forţelor şi mijloacelor proprii, 

altele decât cele cuprinse în planurile de cooperare; 

- Participă la elaborarea rapoartelor operative şi a rapoartelor de informare privind 

monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse; 

- Acordă sprijin la întocmirea jurnalului acţiunilor operative. 

- Îndeplinesc alte atribuţii stabilite de şeful CJCCI, potrivit competenţelor. 

 

D. Reprezentanţi ai altor autorități/instituții responsabile pentru tipul de risc 

manifestat reprezentate la nivelul județului Botoșani care asigură funcții de sprijin, 

potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, (D.S.P. Botoșani,  S.A.J. 

Botoșani, S.G.A. Botoșani, SDN Botoșani, DJDP Botoșani, DelGaz Grid, etc.). 

- Asigură consilierea şefului CJCCI cu privire la particularităţile abordării 

situaţiilor de urgenţă complexe; 

- Solicită şi analizează informaţiile furnizate de structurile proprii; 

- Emit proiecte de ordine către structurile subordonate; 

- Gestionează şi furnizează informaţiile privind întrebuinţarea structurilor proprii în 

scopul limitării şi înlăturării efectelor situaţiilor de urgenţă; 

- Participă cu date şi informaţii la întocmirea rapoartelor operative şi a rapoartelor 

de informare privind monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse; 

- Îndeplinesc alte atribuţii stabilite de şeful CJCCI, potrivit competenţelor. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/248122
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Spațiile stabilite pentru desfășurarea activității CJCCI Botoșani  

 

Se stabilesc ca locații de desfășurare a activității CJCCI Botoșani următoarele 

spații: 

Locația principală: 

 

 Instituția Prefectului Județul Botoșani, Piaţa Revoluţiei nr.1-3, municipiul Botoşani; 

 

Locația de rezervă: 

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, str. 

Uzinei nr. 3, municipiul Botoșani. 
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DISPECERAT 

INTEGRAT 

 ISU – SJA 

                     
  
 
 
 

 
 

FFLLUUXXUULL  IINNFFOORRMMAAŢŢIIOONNAALL  

  DDEECCIIZZIIOONNAALL  DDEE  CCOOOORRDDOONNAARREE  AA  CCAAPPAABBIILLIITTĂĂŢŢIILLOORR    LLAA  NNIIVVEELLUULL  CCJJCCCCII  BBOOTTOOŞŞAANNII    

  

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

LEGENDĂ 
 INFORMARE PRIVIND SITUAŢIA DE URGENŢĂ PRODUSĂ 
 

 ALERTARE CAPABILITĂŢI 
 

 RAPOARTE OPERATIVE PRIVIND EVENIMENTELE  PRODUSE 
 

 CAPABILITĂŢI SPECIALIZATE CARE INTERVIN ÎN SPRIJIN  
 

 

COMANDANTUL 

ACŢIUNII 

CJCCI 
INSPECTOR ŞEF  

I.S.U.J. 

COMANDANŢII  

INTERVENŢIEI 

 PUNCTUL 

OPERATIV 

AVANSAT /GRUPA 

OPERATIVĂ 

 

S.N.U.A.U. 
 

112 

 

C.J.S.U 
PREFECT 

 

I.G.S.U. 

 CON 
 

 

C.N.C.C.I 

D.S.U. 

 

 

C.N.C.I 

M.A.I. 

 

 

 

 

C.N.S.U. 

IPJ Botoșani 

IJJ Botoșani 

STPF Botoșani 

DSP Botoșani 

Alte autorități/ 

instituții 

responsabile 

pentru tipul de 

risc manifestat 

reprezentate 

la nivelul 

județului 

Botoșani care 

asigură funcții 

de sprijin 

potrivit anexei 

nr. 2 la HG 

557/2016 
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