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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea 
ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul procedurii operaționale: 

 
Aprobată prin Hotărârea Comitetului Judeţean 

 pentru Situaţii de Urgenţă NEAMŢ 
nr. 96 din 15.12.2020 

 

Nr. 
crt. 

Elemente 

privind 
responsabilii / 

operațiunea 

Numele și 
prenumele 

Funcția Data Semnătura 

1.1. 
Verificat 

Colonel  
Mihai-Ciprian MITREA 

p. Inspector Șef ISU NEAMȚ 
Prim adjunctul inspectorului șef, 

Vicepreședinte CJSU 

  

1.2. Elaborat Maior Cosmin Baltag d. Șef Centru Operațional   

1.3. 
Elaborat 

Locotenent colonel 

Marius GHERASIM 
î. Adjunct Șef Centru Operațional 

  

 
 
 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul procedurii operaționale: 

Nr. 
crt. 

Ediția sau, după caz, 

revizia în cadrul ediției 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se aplică 
prevederile ediției sau 

reviziei ediției 

2.1. Ediția I - - 15.12.2020 

 
 
 

3. Lista cuprinzând instituțiile la care se difuzează ediție sau, după 
caz, revizia din cadrul procedurii operaționale: 

Nr.crt. Scopul difuzării 
Exemplar 

nr. 
Instituția Funcția 

Numele și 

prenumele 

Data 

primirii 

3.1. elaborare/aplicare 1.  Instituția 
Prefectului 

   

3.2. elaborare/aplicare 2.  Consiliul Județean    

3.3. elaborare/aplicare 3.  ISU NEAMȚ    

3.4. aplicare 4.  SGA NEAMȚ    

3.5. aplicare 5.  IPJ NEAMȚ    

3.6. aplicare 6.  IJJ NEAMȚ    

3.7. aplicare 7.  GMJ NEAMȚ    

3.8. aplicare 8.  SDN NEAMȚ    

3.9. aplicare 9.  AJPS NEAMȚ    

3.10. aplicare 10.  AJFP NEAMȚ    

3.11. aplicare 11.  APM NEAMȚ    

3.12. aplicare 12.  APA SERV NEAMȚ    

3.13. aplicare 13.  DSP NEAMȚ    

3.14. aplicare 14.  DJTS NEAMȚ    
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Nr.crt. Scopul difuzării 
Exemplar 

nr. 
Instituția Funcția 

Numele și 

prenumele 

Data 

primirii 

3.15. aplicare 15.  DAJ NEAMȚ    

3.16. aplicare 16.  DSVSA NEAMȚ    

3.17. aplicare 17.  DS NEAMȚ    

3.18. aplicare 18.  CRUCEA ROȘIE 
NEAMȚ 

   

3.19. aplicare 19.  GF NEAMȚ    

3.20. aplicare 20.  IJC NEAMȚ    

3.21. aplicare 21.  ISJ NEAMȚ    

3.22. aplicare 22.  ITM NEAMȚ    

3.23. aplicare 23.  UPU SMURD 

NEAMȚ 

   

3.24. aplicare 24.  OCPI NEAMȚ    

3.25. aplicare 25.  DELGAZ GRID 

NEAMȚ 

   

3.26. aplicare 26.  DRUPO NEAMȚ    

3.27. aplicare 27.  HIDROELECTRICA 

NEAMȚ 

   

3.28. aplicare 28.  SAJ NEAMȚ    

3.29. aplicare 29.  SALVAMONT 

NEAMȚ 

   

3.30. aplicare 30.  STAȚIA METEO 
NEAMȚ 

   

3.31. aplicare 31.  STPS NEAMȚ    

3.32. aplicare 32.  ANIF NEAMȚ    

3.33 aplicare 33.  UM 0144 Roman    

3.34 aplicare 34.  GARNIZOANA 

PIATRA NEAMȚ 

   

3.35. aplicare 35.  UM 01407 Piatra 
Neamț 

   

3.36 aplicare 36.  84 CLSU Se transmite prin e-mail 

3.37 aplicare 37.  Curtea de Conturi a 
României – Camera 

de Conturi Neamţ 

   

 
 
 

4. SCOPUL PROCEDURII: 
Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea modului în care au fost 

utilizate fondurile alocate şi au fost realizate lucrările de refacere a infrastructurii, de către 
unităţile administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, din sumele acordate din 
Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului, la nivelul județului Neamț. 
 
 

5. DOMENIU DE APLICARE: 
Procedura se aplică în urma revenirii la starea de normalitate, realizată prin 

executarea lucrărilor de refacere a infrastructurii afectate, ca urmare a manifestării 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase. 
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6. REFERINȚE NORMATIVE: 
 OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență cu 

modificările și completările ulterioare; 
 O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

 H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura 
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative 
pentru situații de urgență; 

 H.G.R. nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile 
serviciilor de urgență profesioniste; 

 H.G.R. nr.557 / 2006 privind managementul tipurilor de risc; 
 Ordinul Ministrului Apelor și Pădurilor, nr. 459 din 7 martie 2019 și Ordinul Ministrului 

Afacerilor Interne, nr. 78 din 28 iunie 2019, pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice 
periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și 
incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă 
și poluări marine în zona costieră 

 Ordinul comun 330/44/2178 din 2013 pentru aprobarea Manualului Primarului pentru 
managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică și a 
Manualului Prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații 
și secetă hidrologică; 

 
 

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN 
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ: 
Situația de urgență – este un eveniment excepțional, cu caracter nonmilitar, care 

amenință viața sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale și 
culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri 
și acțiuni urgente, alocarea de resurse specializate și managementul unitar al forțelor și 
mijloacelor implicate1 

Tipuri de risc - cazuri de forță majoră determinate de incendii, cutremure, inundații, 
accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbușiri de teren, îmbolnăviri în masa, prăbușiri 
ale unor construcții, instalații ori amenajări, eșuarea sau scufundarea unor nave, căderi 
de obiecte din atmosfera ori din cosmos, tornade, avalanșe, eșecul serviciilor de utilități 
publice și alte calamitați naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare 
determinate ori favorizate de factori de risc specifici; grevele nu pot fi considerate tipuri 
de risc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;2 

Refacere/reabilitare - ansamblul măsurilor şi acţiunilor planificate, prioritizate şi 
desfăşurate ca urmare a procesului de investigare/evaluare post-eveniment pentru 
restabilirea stării de normalitate.3 

 
 

                                           
1 2OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
3H.G. nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc 
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8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE 
a) Refacerea infrastructurii afectate ca urmare a manifestării fenomenelor 

hidrologice şi meteorologice periculoase: 
 Instituţia Prefectului judeţul Neamţ va transmite unităţilor administrativ – 

teritoriale afectate de calamităţi, în urma aprobării, Hotărârea de Guvern 
prin care au fost alocate sume din Fondul de Intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, în vederea refacerii infrastructurii; 

 după finalizarea lucrărilor de refacere a infrastructurii afectate, unităţile 
administrativ – teritoriale, prin grija primarului, vor transmite către Instituţia 
Prefectului Judeţul Neamţ şi către Secretariatul Tehnic Permanent al 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, o informare 
fundamentată de documente justificative (studii tehnice, studii de 
fezabilitate4, procese verbale, facturi, chitanţe, devize sau alte documente 
justificative), în format electronic. 

 
b) Constituirea comisiilor de specialitate pentru verificarea modului în care 

au fost utilizate fondurile alocate şi au fost realizate lucrările de refacere 
a infrastructurii: 

 după momentul primirii informării privind finalizarea lucrărilor de refacere a 
infrastructurii sau, în lipsa acesteia, după trecerea unui termen de 6 luni de 
la alocarea fondurilor, în funcție de numărul unităţilor administrativ - 
teritoriale, prefectul, în calitatea sa de președinte al Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență, va numi, prin ordin, comisia de specialitate 
pentru verificarea modului în care au fost utilizate fondurile alocate şi au 
fost realizate lucrările de refacere a infrastructurii, pe domeniile de 
competență ale instituțiilor cu responsabilități în cadrul Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență (construcții civile/industriale/hidrotehnice, 
drumuri, rețele electrice, telefonice, edilitar-gospodărești, altele) și 
coordonatorul acesteia. 

 convocarea comisiei se va realiza de către Secretariatul Tehnic Permanent, 
prin adresă scrisă / transmiterea ordinului de prefect. 
 

c) Evaluarea situației din teren de către comisia desemnată, constituită din 
specialiștii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț: 

 comisia de verificare desemnată se va deplasa la sediul primăriei, pentru a 
verifica documentele justificative privind utilizarea fondurilor alocate, în baza 
cărora au fost realizate lucrările, și în teren, unde va verifica fizic 
modalitatea de realizare a lucrărilor. Comisia va întocmi un Proces Verbal de 
verificare a modului în care s-au realizat lucrările de refacere a 
infrastructurii, din sumele alocate prin H.G. nr. ___/ ______ , pe care îl va 
înainta Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.  

 în vederea identificării punctual a lucrărilor realizate, comisia, prin 
reprezentantul I.S.U. Neamț, va realiza materiale fotografice, ce vor 

                                           
4Conform prevederilor din anexa 11 din Ordinul Ministrului Apelor și Pădurilor, nr. 459 din 7 martie 2019 și 

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne, nr. 78 din 28 iunie 2019 
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constitui anexe ale procesului verbal. Materialele fotografice vor fi salvate în 
format electronic pe un calculator din cadrul I.S.U. Neamţ, ulterior fiind 
inscripţionate pe un suport electronic (hard disk extern / CD / DVD).  

 reprezentantul Inspectoratului Județean în Construcții Neamț va analiza, prin 
măsurători, din punct de vedere tehnic și calitativ modul de realizare a 
lucrărilor 

 
d) Analiza privind modul de verificare a utilizării fondurilor alocate şi 

realizarea lucrărilor de refacere a infrastructurii şi raportarea situațiilor 
centralizatoare: 

 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Neamţ va centraliza documentele primite de la comisii şi de la 
unităţile administrativ – teritoriale şi va întocmi un raport pe care îl va 
transmite spre informare către Instituţiei Prefectului Judeţul Neamţ şi pentru 
analiza de specialitate către Curtea de Conturi a României – Camera de 
Conturi Neamţ; totodată va transmite şi copii ale dispozitivelor electronice 
de stocare cu materialele fotografice ante şi post eveniment. 
 
 

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA 
ACTIVITĂȚII: 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Instituția/compartimentul/funcția Aprobare Verificare Elaborare Aplicare Arhivare 

1. Membrii Comitetului judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Neamţ 

*   *  

2. Instituția Prefectului    *  

3. Consiliul Județean Neamț    *  

4. ISU NEAMȚ / Inspector Șef  *  *  

5. ISU NEAMȚ / Prim adjunct   * *  

6. ISU NEAMȚ / Șef COJ   * *  

7. ISU NEAMȚ / COJ / STP    * * 

8. SGA NEAMȚ    *  

9. IPJ NEAMȚ    *  

10.  IJJ NEAMȚ    *  

11.  GMJ NEAMȚ    *  

12.  SDN NEAMȚ    *  

13.  AJPS NEAMȚ    *  

14.  AJFP NEAMȚ    *  

15.  APM NEAMȚ    *  

16.  APA SERV NEAMȚ    *  

17.  DSP NEAMȚ    *  

18.  DJTS NEAMȚ    *  

19.  DAJ NEAMȚ    *  

20.  DSVSA NEAMȚ    *  

21.  DS NEAMȚ    *  

22.  CRUCEA ROȘIE NEAMȚ    *  
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23.  GF NEAMȚ    *  

24.  IJC NEAMȚ    *  

25.  ISJ NEAMȚ    *  

26.  ITM NEAMȚ    *  

27.  UPU SMURD NEAMȚ    *  

28.  OCPI NEAMȚ    *  

29.  DELGAZ GRID NEAMȚ    *  

30.  DRUPO NEAMȚ    *  

31.  HIDROELECTRICA NEAMȚ    *  

32.  SAJ NEAMȚ    *  

33.  SALVAMONT NEAMȚ    *  

34.  STAȚIA METEO NEAMȚ    *  

35.  STPS NEAMȚ    *  

36.  ANIF NEAMȚ    *  

37.  UM 0144 Roman    *  

38.  GARNIZOANA PIATRA NEAMȚ    *  

39.  UM 01407 Piatra Neamț    *  

40.  84 CLSU    *  

41.  Curtea de Conturi a României – 
Camera de Conturi Neamţ 

   *  

 


