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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte modul de constituire, organizare, funcţionare,
componenţa, atribuţiile specifice şi dotarea Celulei de Urgenţă, fiind elaborat în conformitate cu
prevederile art.45 din O.U.G..nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, modificat şi completat prin Legea nr.15 din 07.03.2005 şi a Legii Protecţiei Civile
nr.481/08.11.2004 art.10.
Schema fluxului informaţional decizional (relaţional) este prezentată în Anexa 01.

Capitolul II. Organizarea Celulei de Urgenţă
Art. 2.
(a) Celula de Urgenţă se constituie şi funcţionează potrivit legii, sub conducerea nemijlocită a
conducătorului instituţiei, în calitate de preşedinte. Din acesta fac parte un număr variabil de membrii
numiţi dintre decanii de facultăţi, şefii serviciilor şi birourilor din organigramă, care îndeplinesc funcţii de
sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, consultanţi, precum şi conducători ai punctelor de lucru care
prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.
(b) Consultanţii din Celula de Urgenţă sunt stabiliţi prin decizia conducătorului instituţiei, dintre
experţi şi specialişti din aparatul propriu.
Art. 3. Organizarea şi componenţa nominală a Celulei de Urgenţă sunt prezentate în decizia
Rectorului UMFST Târgu Mureș, referitoare la constituirea structurilor pentru managementul situațiilor
de urgență conform legislației în vigoare. Componența structurilor pentru managementul situațiilor de
urgență se va actualiza ori de câte ori situația o impune.
Art. 4. Celula de Urgenţă se înfiinţează în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării
de alertă în situaţii de urgenţă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru
pregătirea răspunsului în astfel de situaţii.
Art. 5. Documentele şi baza de date referitoare la situaţii de urgenţă se chestionează de
Secretariatul Tehnic al Celulei de Urgenţă coordonat de Inspectorul de Protecţie Civilă.

Capitolul III. Atribuţiile celulei de urgenţă
Art. 6. Celula de Urgenţă asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art.24 din
Ordonanţa de Urgenţă nr 21/2004 privind Sistemul Naţional de management al situaţiilor de urgenţă,
modificată şi aprobată prin Legea nr.15/2004.
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Art. 7. Atribuţiile specifice ale Celulei de Urgenţă:
a) în perioada pre dezastru (potenţiale situaţii de urgenţă):
 identifică şi monitorizează sursele potenţiale ce pot genera situaţii de urgenţă din competenţa
Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş.
 organizează culegerea de informaţii şi fluxul informaţional - decizional, conform Anexei nr.1.
 analizează şi avizează Planurile pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă.
 informează Comitetul Local şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al judeţului
Mureş (Centrul Operaţional), privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi
iminenţa ameninţării acestora;
 informează salariaţii asupra surselor de risc ce pot genera situaţii de urgenţă;
 coordonează pregătirea salariaţilor privind prevenirea, protecţia şi intervenţia în situaţii de
urgenţă;
 solicită fonduri băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurarea activităţilor de management
al situaţiilor de urgenţă;
 se întruneşte semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea şefului Celulei de
Urgenţă pentru analizarea modului de îndeplinire a măsurilor şi acţiunilor de prevenire, protecţie
şi intervenţie prezentate în planul de activităţi şi planul de pregătire pentru intervenţie şi în
planul privind gestionarea şi managementului situaţiilor de urgenţă;
 elaborează Planurile anuale de activităţi şi de pregătire pentru intervenţie şi Extras din Planul
de analiză şi acoperire a riscurilor;
 îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Local pentru Situaţii
de Urgenţă.
b) în timpul dezastrului (apariţiei situaţiilor de urgenţă):
 informează Comitetul Local şi Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă ”HOREA” (Centrul
Operaţional), privind apariţia situaţiilor de urgenţă;
 analizează informaţiile primare despre situaţia de urgenţă ivită şi evoluţia probabilă a acesteia;
 declară starea de alertă la nivelul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
din Târgu Mureş;
 pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de intervenţie (pe tipuri de riscuri identificate),
funcţie de situaţia concretă din zonă;
 evaluează situaţiile de urgenţă produse, impactul acestora în toate sectoarele (punctele de
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lucru), stabileşte măsurile şi acţiunile specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte
îndeplinirea lor;
 dispune constituirea unui grup operativ format din membrii celulei de urgenţă sau specialişti
în domeniu, care să se deplaseze în zona afectată pentru informare şi luare de decizii, precum
şi pentru coordonarea nemijlocită a acţiunilor de intervenţie;
 dispune înştiinţarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei din
zonele ce pot fi afectate;
 dispune alarmarea salariaţilor din zonele ce pot fi afectate;
 informează Comitetul Local pentru situaţii de urgenţă asupra activităţii desfăşurate;
 stabileşte măsurile de urgenţă pentru asigurarea funcţiilor vitale;
 asigură evacuarea personalului, studenţilor şi bunurilor din zonele afectate;
 îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă Mureş.
c) în perioada post - dezastru:
● desemnează colectivul pentru conducerea acţiunilor de refacere şi reabilitare a obiectivelor
(zonelor) afectate;
● organizează echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea efectelor şi
pagubelor produse, în vederea comunicării acestora la CLSU;
● analizează cauzele producerii situaţiilor de urgenţă şi stabileşte măsuri de prevenire şi
limitare a efectelor;
● asigură informarea populaţiei, prin mass-media, despre evoluţia şi efectele situaţiei, acţiunile
întreprinse pentru limitarea acestora şi măsurile ce se impun în continuare;
● stabileşte şi urmăreşte repartizarea şi utilizarea ajutoarelor materiale şi băneşti acordate de
guvern, de organizaţii nonguvernamentale naţionale/internaţionale persoane fizice sau juridice;
● analizează documentaţiile privind acordarea fondurilor necesare pentru lucrările de refacere;
● reactualizează planurile de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţe;
● îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau CLSU-Mureş.

Capitolul IV. Atribuţiile personalului Celulei de Urgenţă
Art. 8. Personalul Celulei de Urgenţă are următoarele atribuţii:
-

şeful celulei de urgenţă: convoacă întrunirea Celulei de Urgenţă, stabileşte ordinea de zi şi
conduce şedinţele acesteia, aprobă prin deciziile, planurile şi măsurile adoptate; semnează
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avizele, acordurile, împuternicirile şi protocoalele de colaborare; informează operativ CLSU
Mureş asupra activităţii desfăşurate;
-

membrii: participă la şedinţele Celulei de Urgenţă; prezintă informări şi puncte de vedere cu
privire la gestionarea tipurilor de risc identificate la structura pe care o reprezintă, precum şi la
îndeplinirea funcţiilor de sprijin ce le revin în situaţii de urgenţă în sectoarele de competenţă;
menţin permanent legătura cu Celula de Urgenţă corespondenţe de la operatori economici
limitrofi;

-

consultanţii: participă la şedinţele Celulei de Urgenţă, consiliază membrii acesteia asupra
problemelor operative, tehnice şi de sprijin şi de specialitate, asigură documentarea tehnică de
specialitate pentru tipurile de riscuri gestionate;
Art. 9. Pe linie de secretariat activitatea este condusă de Inspectorul de Protecţie Civilă şi are

următoarele atribuţii:
● gestionează documentele Celulei de Urgenţă;
● asigură convocarea Celulei de Urgenţă şi transmiterea ordinii de zi, membrilor acesteia;
● pregăteşte materialele pentru şedinţele Celulei de Urgenţă, le prezintă spre aprobare şefului
Celulei de Urgenţă şi le distribuie membrilor acestuia;
● asigură desfăşurarea lucrărilor şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor Celulei de
urgenţă, inclusiv întocmirea procesului verbal;
● urmăreşte redactarea deciziilor adoptate de către CU precum şi a dispoziţiilor de punere în
aplicare a acestora, pe care le prezintă spre aprobare;
● asigură multiplicarea documentelor şi transmiterea lor autorităţilor interesate;
● întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau îndeplinirii deciziilor adoptate de
către Celula de Urgenţă;
● întocmeşte proiectele comunicatelor de presă ale CU;
● urmăreşte realizarea suportului logistic la locul de desfăşurare a şedinţelor CU;
● îndeplineşte alte sarcini stabilite de şeful CU.

Capitolul V. Atribuţiile Secretariatului Tehnic al Celulei de Urgenţă
Art. 10. Secretariatul Tehnic al Celulei de Urgenţă, îndeplineşte următoarele atribuţii
principale:
-

gestionează documentele CU;

-

asigură convocarea CU şi transmiterea ordinii de zi, membrilor acestuia;

-

pregăteşte materialele pentru şedinţele Celulei de urgenţă şi le prezintă spre aprobare
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preşedintelui şi le distribuie membrilor acestuia;
-

asigură desfăşurarea lucrărilor şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor CU inclusiv
întocmirea procesului verbal;

-

asigură redactarea deciziilor adoptate de către CU, precum şi a dispoziţiilor de punere în
aplicare a acestora, pe care le prezintă spre aprobare;

-

asigură multiplicarea documentelor emise de către CU;

-

întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii deciziilor
adoptate de şeful CU;

-

conlucrează cu alte structuri cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă şi a dezastrelor;

-

întocmeşte proiectele comunicatelor de presă ale CU;

-

urmăreşte realizarea suportului logistic la locul de desfăşurare a şedinţelor CU;

-

îndeplineşte alte sarcini stabilite de şeful CU.

Capitolul VI. Funcţionarea celulei de urgenţă
Art. 11. CELULA DE URGENŢĂ se întruneşte semestrial sau ori de câte ori situaţia o impune.
Art. 12. Lucrările Celulei de Urgenţă (CU) se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sau
a înlocuitorilor desemnaţi;
Art. 13. Convocarea membrilor CU pentru şedinţă se face de regulă, cu minimum 7 zile
înainte de data desfăşurării, prin dispoziţia preşedintelui.
Art. 14. Hotărârile CU se adoptă pe baza deciziei preşedintelui.
Art. 15. Materialele de la alin. 5 vor fi distribuite membrilor CU cu cel puţin 5 zile înaintea
şedinţei.
Art. 16. Celula de urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor anuale.

Capitolul VII. Asigurarea materială şi financiară
Art. 17. Lucrările CELULEI DE URGENŢĂ se desfăşoară în sala de protocol, amenajată şi
echipată prin grija instituţiei.
Art. 18. Spaţiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatură şi echipamente de comunicaţii,
şi de cooperare, informare şi birotică, corespunzător Celulei de Urgenţă şi atribuţiilor acestuia;
Art. 19. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş
amenajează o sală multimedia, în apropierea spaţiilor de lucru destinată conferinţelor şi comunicatelor
de presă;
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Art. 20. Dotările pentru spaţiile de lucru ale CU şi pentru mass-media, precum şi costurile
lucrărilor de telecomunicaţii vor fi asigurate de către instituţia care lea constituit;
Art. 21. Fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de management al
Celulei de Urgenţă se asigură în condiţiile legii din bugetul propriu, precum şi din alte surse interne şi
internaţionale.
Art. 22. Cheltuielile curente şi de capital ale Celulei de Urgenţă se finanţează din bugetele
proprii, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a aprobat prezentul regulament
în data de 16. februarie 2015, dată la care intră în vigoare.

Anexe
Anexa 01: Schema fluxului informaţional decizional (relaţional)
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Anexa 01: Schema fluxului informaţional decizional
Schema fluxului informaţional operativ decizional
pentru Situaţii de Urgenţă
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI MUREŞ
( PREFECTURA JUDEŢULUI MUREŞ)

CENTRUL OPERAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
TEL:0265-269661/269662 FAX: 0265-269660
112

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA”
Tel: 0265-269661/269662
112
Fax: 0265-269660

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TG. MUREŞ
Tel: 0265-215265 –dispecerat
216532 Fax: 0265-213426

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ
Târgu-Mureş, Str.Gh. Marinescu Nr.38 cod 540139 - Tel:+40 265 213127; Fax:+40 265 210407;
E-mail: rectorat@umftgm.ro;

ŞEFUL CELULEI DE URGENŢĂ
Prof. Dr. Leonard Azamfirei
tel. 0744 - 828224

INSPECTOR PROTECŢIA CIVILĂ
Secretar al Celulei de Urgenţă
Goga Romeo tel: 0745-765121

Echipe de intervenţie constituite pe tipuri de risc
inștiințare-alarmare; prevenire, cercetare, observare; deblocare, salvare-evacuare; energetica –instalații; inspecție post seism;

