INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
“Şerban Cantacuzino” AL JUDEŢULUI PRAHOVA

Nr 59 din 19.10.2017

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere prevederile art. 1 din O.M.A.I. nr. 90/2017 privind prorogarea termenului
prevăzut la art. 2 alin. (2) din O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru
situaţii de urgenţă, precum şi ale art. 19 lit. (i) din Legea 307/2006, care prevede obligativitatea
constituirii, cu avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, a serviciilor private ori să
încheie contract cu alt serviciu voluntar sau privat capabil să intervină operativ şi eficace pentru
stingerea incendiilor, vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile art. 7 din
O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă,
obligaţia înfiinţării acestor servicii revine după cum urmează:
(1) au obligaţia constituirii de servicii proprii tip C1 operatorii economici şi instituţiile care au
în administrare:
a) clădiri sau ansamblu de clădiri de învăţământ de nivel centru universitar, inclusiv spaţii de
cazare aferente acestora cu un număr de studenţi mai mare de 1.000, forma de învăţământ - zi;
b) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr de paturi mai mare sau egal cu
100;
c) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, cu număr de locuri mai mare de 600;
d) clădiri pentru activităţi sportive şi spectacole cu peste 600 de locuri;
e) clădiri sau ansamblu de clădiri şi spaţii anexe pentru comerţ, cu suprafaţa desfăşurată peste
1.500 mp;
f) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru turism, cu număr de locuri mai mare de 200;
g) clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepţia clădirilor de locuit;
h) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare, cu suprafaţa desfăşurată
între 10.000 şi 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de incendiu.
(2) Operatorul economic supus legislaţiei privind controlul accidentelor majore în care sunt
implicate substanţe periculoase, precum şi cel care are în administrare clădiri sau ansambluri
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de clădiri, cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de
incendiu, are obligaţia să constituie serviciu propriu tip C2.
(3) În cazul operatorului economic supus legislaţiei privind controlul accidentelor majore în
care sunt implicate substanţe periculoase şi care îşi desfăşoară activitatea integral în clădiri (şi
instalaţii) protejate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, potrivit scenariilor de
securitate la incendiu şi/sau raportului de securitate, serviciul constituit va fi de tip C1.
(4) În situaţia în care nu constituie serviciu propriu, operatorul economic şi instituţia care se
încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) trebuie să încheie contracte, conform legii, cu servicii
voluntare, cu operatori economici sau instituţii care au constituit servicii proprii sau cu societăţi
prestatoare de servicii.
(5) Serviciile cu care se încheie contracte în condiţiile alin. (4) trebuie să aibă categoria în care
s-ar încadra beneficiarul, potrivit alin. (1) şi (2), şi să asigure o intervenţie operativă şi eficace.
(6) Operatorul economic sau instituţia care a constituit serviciu propriu poate încheia contracte
cu alt operator economic sau instituţie numai dacă poate asigura intervenţia în condiţiile art. 37
din O.M.A.I. 96/2016.
Avizul privind înfiinţarea serviciului şi al sectorului de competenţă pentru acesta, este
prevăzut de art. 8 din acelaşi act normativ şi prevede următoarele:
(1) Avizul de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se emite de către
inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă îşi are sediul/sediul social autoritatea
administraţiei publice locale, operatorul economic sau instituţia.
(2) Extinderea/restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea serviciului voluntar sau a
serviciului privat se poate realiza numai în baza unui aviz, emis potrivit competenţei prevăzute
la alin. (1).
Avizul pentru sector de competenţă se emite de către inspectoratul judeţean în a cărui
zonă de competenţă serviciul privat solicită să îşi desfăşoare activitatea. Avizul se solicită
pentru fiecare sector de competenţă determinat potrivit art. 37 din O.M.A.I. 96/2016.

(3) Având în vedere prorogarea termenului pentru obţinerea avizului privind înfiinţarea
serviciului privat pentru situaţii de urgenţă şi/sau a sectorului de competenţă, instituţiile şi
operatorii economici care se încadrează în prevederile legale privind constituirea serviciilor
private şi cei care au înfiinţate servicii private în baza O.M.A.I. 158/2007, vor depune spre
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avizare documentaţia necesară în aşa fel, încât până la 31 Decembrie 2017, acestea să
îndeplinească criteriile de performanță aprobate prin O.M.A.I. 96/2016.
După această dată, avizele de înfiinţare şi ale sectoarelor de competenţă obţinute conform
O.M.A.I. 158/2007, îşi pierd valabilitatea, funcţionarea serviciilor private aflându-se în afara
cadrului legal.

Informații suplimentare
Raluca Vasiloae (ISU Prahova); e-mail: relatiipublice_isuprahova@yahoo.com, tel. 0751.163.173
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