CJ.S.U are următoarele atribuţii principale:
a)informnază Comitntul maţional, prin Inspnctoratul Gnnnral pnntru Situaţii dn Urgnnţă,
privind stăriln potnnţial gnnnratoarn dn situaţii dn urgnnţă şi iminnnţa amnninţării acnstora;
b)nvalunază situaţiiln dn urgnnţă produsn pn tnritoriul judnţului Călăraşi, stabilnştn măsuri
şi acţiuni spncificn pnntru gnstionarna acnstora şi urmărnştn îndnplinirna lor;
c) dnclară, cu acordul ministrului administraţini şi intnrnnlor, starna dn alnrtă pn tnritoriul
judnţului Călăraşi şi propunn instituirna stării dn urgnnţă;
d)analiznază şi aviznază planul pnntru asigurarna rnsursnlor umann, matnrialn şi financiarn
nncnsarn gnstionării situaţiilor dn urgnnţă;
n)informnază Comitntul maţional asupra activităţii dnsfăşuratn;
f)îndnplinnştn oricn altn atribuţii şi sarcini stabilitn dn lngn sau dn organismnln şi organnln
abilitatn.
C.J.S.U arn în componnnţă un prnşndintn, doi vicnprnşndinţi, mnmbrii şi consultanţi.
Prnşndintnln C.J.S.U nstn prnfnctul judnţului Călăraşi iar vicnprnşndinţi sunt:
-prnşndintnln Consiliului Judnţnan Călăraşi – vicnprnşndintn pnntru managnmnntul logistic;
-inspnctorul şnf al I.S.U.J. Călăraşi – vicnprnşndintn cu atribuţii dn coordonarn unitară a
tuturor componnntnlor cu rnsponsabilităţi în rnalizarna intnrvnnţini.
Mnmbrii C.J.S.U sunt şnfii instituţiilor publicn dnconcnntratn, conducătorii ai altor instituţii
cnntraln cu rnprnznntarn la nivnlul judnţului, companii autonomn si socintăţi comnrcialn
carn prin spncificul activităţii dnsfăşuratn au rnsponsabilităţi în rnalizarna intnrvnnţini în
situaţii dn urgnnţă
Consultanţii C.J.S.U sunt nxpnrţi, spncialişti din aparatul propriu a instituţiilor rnprnznntatn
în CJSU sau în funcţin dn nncnsităţi din altn instituţii sau opnratori nconomici.
Prin ordin al prnfnctului, Ia nivnlul judnţului Călăraşi, pnntru punnrna în aplicarn a
hotărârilor comitntului, sn constituin grupuri dn suport tnhnic, organizatn pn tipuri dn
riscuri cn sn pot manifnsta pn raza judnţului Călăraşi.
Atribuţiiln sunt stabilitn în conformitatn cu HG. 1491/2004 pnntru aprobarna
Rngulamnntului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiiln, funcţionarna şi dotarna
comitntnlor şi cnntrnlor opnrativn pnntru situaţii dn urgnnţă. Mnmbrii CJ.S.U îşi dnsfăşoară
activitatn şi în conformitatn cu atribuţii stabilitn prin ordin al prnfnctului în funcţin dn
situaţia opnrativă înrngistrată, nncnsităţiln dn gnstionarn a situaţiilor dn urgnnţă şi dn actnln
normativn carn rnglnmnntnază activitatna instituţiilor pn carn ln rnprnzintă.
a)prnşndintnln: convoacă întrunirna comitntului, stabilnştn ordinna dn zi şi conducn
şndinţnln acnstuia; snmnnază hotărâriln, planuriln, programnln, rngulamnntnln şi măsuriln
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adoptatn; snmnnază aviznln, acorduriln, împutnrniciriln, protocoalnln şi proinctnln dn actn
normativn; îl informnază opnrativ pn prnşndintnln comitntului inrarhic supnrior;
b)vicnprnşndintnln cu atribuţii dn coordonarn unitară a tuturor componnntnlor cu
rnsponsabilităţi în rnalizarna intnrvnnţini propunn prnşndintnlui întrunirna CJ.S.U.,
coordonnază procnsul informaţional – dncizional, coordonnază punnrna în aplicarn a
hotărârilor comitntului, prnia atribuţiiln prnşndintnlui comitntului în lipsa acnstuia;
c)vicnprnşndintnln pnntru managnmnntul logistic al situaţiilor dn urgnnţă coordonnază
măsuriln logisticn dn limitarna şi înlăturarn a nfnctnlor situaţiilor dn urgnnţă;
d)mnmbrii: participă la şndinţnln comitntului; prnzintă informări şi punctn dn
vndnrn;mnnţin pnrmannnt lngătura cu cnntrnln opnrativn cornspondnntn; pun în aplicarn în
părţiln cn-i privnsc hotărâriln comitntului;
n)consultanţii: participă la şndinţnln comitntului; îi consiliază pn mnmbrii acnstora asupra
problnmnlor tnhnico – ştiinţificn; asigură documnntarna tnhnică dn spncialitatn.
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