MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢÃ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

EXTRAS
DIN PROCEDURĂ INTERNĂ
PRIVIND EMITEREA AVIZELOR SPECIFICE SERVICIILOR PRIVATE
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

1. Scopul procedurii
Prin adoptarea procedurii se urmăreşte instituirea unui cadru unitar de aplicare a
prevederilor legale privind emiterea avizelor specifice serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

2. Domeniul de aplicare a procedurii
2.1. Prezenta procedură stabileşte etapele şi documentele necesare pentru:
a) emiterea avizului pentru înfiinţarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
b) emiterea avizului pentru sectorul de competenţă al serviciilor private pentru situaţii
de urgenţă
c) extinderea/restrângerea activităţii serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
d) desfiinţarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
e) retragerea avizului pentru sectorul de competenţă al unui serviciu privat pentru
situaţii de urgenţă
2.2. Activitatea de avizare a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă este coordonată la
nivel judeţean de Serviciul Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei din cadrul
Inspecţiei de Prevenire din Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului
Arad.
3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor modificată şi completată
de Legea 171/2015;
 Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
 OMAI nr.158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
 O.I.G. nr. 164.140/2015 privind avizarea SPSU şi SVSU;
4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură
4.1. Definiţii ale termenilor
Nr.
crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie

1.

Procedură

urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în
vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual

2.

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri

Ediţie a unei proceduri

operaţionale, aprobată şi difuzată
Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele

3.

Revizia în cadrul unei asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale
ediţii

unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate
şi difuzate

4.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.I.

Procedură internă

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

Crt.

5. Descrierea procedurii
A. Înfiinţarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

Art.1. Serviciile private pentru situaţii de urgenţă se constituie, conform legii, astfel:
•

în cadrul operatorilor economici şi instituţiilor publice, ca servicii proprii;

•

ca societăţi comerciale prestatoare de servicii.

A1.Documente necesare obţinerii avizului de înfiinţare
Art.2. În vederea obţinerii avizului pentru înfiinţarea serviciilor private proprii pentru
situaţii de urgenţă, administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei publice depune la
sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad două dosare
cuprinzând fiecare următoarele documente:
a) cerere pentru eliberarea avizului (conform modelului din anexa nr.1);
b) opis cu documentele depuse (conform modelului din anexa nr.2)
c) scenariul de securitate la incendiu/evaluarea riscului de incendiu (în copie)
d) extras din PAAR al localităţii/judeţului din care să reiasă că obiectivul este sursă de risc
(în copie);
e) decizia de constituire, organigrama şi numărul de personal ale serviciului privat semnate
de administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei publice (în copie);
f) regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului privat aprobat de administratorul
operatorului economic/conducătorul instituţiei publice (în copie)
g) fişa postului pentru personalul care nu este angajat pe funcţii în cadrul serviciului privat
(în copie);
h) contractele individuale de muncă ale personalului angajat în cadrul serviciului privat (în
copie);
i) documente care atestă calificarea/certificarea competenţelor necesare pentru ocuparea
funcţiei de către personalul angajat în cadrul serviciului privat (în copie)
j) tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare (în copie);
Art.3. Emiterea avizului de înfiinţare a serviciului privat propriu implică şi eliberarea
avizului de sector de competenţă, sens în care solicitantul va depune la dosar pe lângă documentele
menţionate la art.5 si 2 exemplare, în copie, a planului de intervenţie, actualizat şi avizat conform
legii.
Art.4. În vederea obţinerii avizului pentru înfiinţarea serviciului privat constituit ca
societate comercială prestatoare de servicii, administratorul/reprezentantul legal al acestuia depune

la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad două dosare
cuprinzând fiecare următoarele documente:
a)

cerere privind eliberarea avizului (conform modelului din anexa nr.1);

b)

opis cu documentele depuse ( conform modelului din anexa nr.2);

c)

certificat de înregistrare în registrul comerţului al societaţii comerciale cu

menţiunea”activitate principală-activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a
acestora - 8425” (în copie)
d)

decizia de constituire, organigrama şi numărul de personal ale serviciului privat

semnate de administratorul societăţii comerciale (în copie).
e)

regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului privat aprobat de

administratorul societăţii comerciale (în copie).
f)

contractele individuale de muncă ale personalului angajat în cadrul serviciului privat

(în copie);
g)

documente care atestă calificarea/certificarea competenţelor necesară pentru

ocuparea funcţiilor serviciului (în copie);
h)

tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare (în copie);

i)

documente ce atestă dreptul de folosinţă a autospecialei/autospecialelor şi de

funcţionare a acestora (în copie).
Art.5. Documentele enumerate la art.5 şi art.7, depuse în copie, vot fi semnate şi ştampilate
de către solicitant, cu menţiunea „conform cu originalul”.
B. Avizarea sectorului de competenţă
Art.6. Avizul pentru sector de competenţă se emite de către inspectoratul pentru situaţii de
urgenţă pe raza căruia serviciul privat pentru situaţii de urgenţă solicită să îşi desfăşoare activitatea.
B1.Documente necesare obţinerii avizului pentru sector de competenţă
Art.7. În vederea obţinerii avizului pentru sectorul de competenţă al serviciului privat
pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate comercială, administratorul sau reprezentantul legal
al acestuia depune la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului
Arad, prin structura de secretariat, două dosare care cuprind fiecare următoarele documente:
a) cerere privind eliberarea avizului (conform modelului din anexa nr.1)
b) opis cu documente (conform modelului din anexa nr.2)
c) avizul de înfiinţare a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă (în copie)
d) planul de intervenţie, avizat şi actualizat conform prevederilor legale al operatorului
economic/instituţie publică/localitate cu care s-a încheiat contract de intervenţie (în copie)

e) scenariul de securitate la incendiu/evaluarea riscului de incendiu operatorului economic
cu care s-a încheiat contract de intervenţie (în copie)
f)

extras din PAAR al localităţii din care să reiasă riscurile identificate pentru operatorul

economic cu care s-a încheiat contract de intervenţie (în copie)
g) tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare (în copie)
h) contractele/convenţiile de intervenţie încheiate (în copie)
Art.8. În vederea obţinerii avizului pentru sectorul de competenţă al serviciului privat
pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate comercială, care are aviz de înfiinţare emis de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al unui alt judeţ, solicitantul va depune la sediul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, prin structura de
secretariat, două dosare care cuprind fiecare următoarele documente:
a) cerere privind eliberarea avizului (conform modelului din anexa nr.1);
b) opis cu documentele depuse ( conform modelului din anexa nr.2);
c) avizul de înfiinţare a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă (în copie)
d) certificat de înregistrare în registrul comerţului al societăţii comerciale cu
menţiunea”activitate principală-activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de
prevenire a acestora - 8425” (în copie)
e) certificatul constatator emis de registrul comerţului privind deschiderea punctului de
lucru în judeţul Arad.
f) contractul de prestări servicii încheiat cu beneficiarul serviciului asigurat de SPSU
SC.(copie).
g) decizia de constituire, organigrama şi numărul de personal ale serviciului privat care
va asigura intervenţia in situaţii de urgenţă în zona pentru care se solicită sectorul de
competenţă, semnate de administratorul societăţii comerciale (în copie)
h) regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului privat aprobat de
administratorul societăţii comerciale (în copie).
i) contractele individuale de muncă ale personalului angajat în cadrul serviciului privat
care îsi desfăşoară activitatea în sectorul de competenţă pentru care se solicită avizul
(în copie);
j) documente care atestă calificarea/certificarea competenţelor necesară pentru
ocuparea funcţiilor serviciului (în copie);
k) tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare (în copie);
l) documente ce atestă dreptul de folosinţă a autospecialei/autospecialelor şi de
funcţionare a acestora (în copie).

m) planul de intervenţie, avizat şi actualizat conform prevederilor legale al operatorului
economic/instituţie publică/localitate cu care s-a încheiat contract de intervenţie (în
copie)
n) scenariul de securitate la incendiu/evaluarea riscului de incendiu al operatorului
economic cu care s-a încheiat contract de intervenţie (în copie)
o) extras din PAAR al localităţii din care să reiasă riscurile identificate pentru
operatorul economic cu care s-a încheiat contract de intervenţie (în copie)

Art.9. Documentele depuse în copie, vot fi semnate şi ştampilate de către solicitant, cu
menţiunea „conform cu originalul”.
C. Extinderea/restrângerea activităţii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
Art.10. Extinderea/restrângerea activităţii reprezintă schimbarea categoriei serviciului
privat, aceasta presupunând reluarea etapelor de emitere a avizului de înfiinţare .
C1. Documente necesare pentru extinderea/restrângerea activităţii
Art.11 (1) În vederea extinderii/restrângerii activităţii serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă, administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei publice depune la sediul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad două dosare, fiecare
cuprinzând următoarele documente:
a)

cerere pentru eliberarea avizului (conform modelului din anexa nr.1);

b)

opis cu documentele depuse (conform modelului din anexa nr.2);

c)

avizul de înfiinţare, în original;

d)

evaluarea riscului de incendiu prin care se argumentează schimbarea categoriei
serviciului (în copie);

e)

extras din PAAR al localităţii din care să reiasă riscurile identificate pentru operatorul
economic cu care s-a încheiat contract de intervenţie (în copie);

f)

decizia de constituire, organigrama şi numărul de personal ale serviciului privat semnate
de administratorul societăţii/conducătorul instituţiei publice (în copie);

g)

regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului privat aprobat de administratorul
operatorului economic/conducătorul instituţiei publice/conducătorul instituţiei publice (în
copie)

h)

fişa postului pentru personalul care nu este angajat pe funcţii în cadrul serviciului privat
(în copie);

i)

contractele individuale de muncă ale personalului angajat în cadrul serviciului privat (în
copie);

j)

documente care atestă calificarea/certificarea competenţelor necesare pentru ocuparea
funcţiei de către personalul angajat în cadrul serviciului privat (în copie)

k)

tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare (în copie);
(2) În cazul în care solicitantul nu poate prezenta avizul de înfiinţare în original, acesta va

depune o declaraţie pe proprie răspundere privind motivul imposibilităţii prezentării acestuia.

D. Desfiinţarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
Art.12 Desfiinţarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă se realizează în condiţiile
prezentei proceduri, în următoarele situaţii:
a) la cererea celui care a înfiinţat serviciul,
b) la propunerea inspectorului de prevenire în cazul nerespectării condiţiilor care au stat la
baza emiterii avizului
Art.13 Desfiinţarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă se poate face la cerere, după
caz, în condiţiile:
a) încetării activităţii operatorului economic, făcând dovada falimentului;
b) încetării temporare a activităţii operatorului economic sau începerii procedurii de
insolvenţă, făcând dovada încheierii unui contract cu un serviciu privat pentru
situaţii de urgenţă;
c) restrângerii activităţii operatorului economic, făcând dovada că prin prevederile
legislative nu mai are obligaţia de a constitui serviciu privat pentru situaţii de
urgenţă;
d) încheierii unui contract cu alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă.
D1. Documente necesare pentru desfiinţarea serviciului la cerere pentru situaţiile
prevăzute la art.13 lit.a) şi c)
Art.14 Administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei publice/serviciului
privat constituit ca societate comercială prestatoare de servicii, depune la sediul Inspectoratului
Pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad.:
a) cerere de desfiinţare argumentată (2 exemplare în original, conform modelului din
anexa nr.1)
b) avizul de înfiinţare a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă (în original).
D2. Documente necesare pentru desfiinţarea serviciului la cerere pentru situaţiile
prevăzute la art.13 lit.b) şi d)

Art.15 (1) Desfiinţarea se va face numai în urma eliberării avizului privind sectorul de
competenţă al serviciului privat pentru situaţii de urgenţă cu care acesta a încheiat contractul.
(2) Solicitantul depune două dosare la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Vasile Goldiş” al judeţului Arad, fiecare cuprinzând următoarele documente:
a) cerere de desfiinţare (conform modelului din anexa nr.1)
b) avizul de înfiinţare a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă pentru care se solicită
desfiinţarea, în original
c) avizul pentru sector de competenţă al noului serviciu privat cu care s-a încheiat
contractul de intervenţie (în copie)

E. Retragerea avizului pentru sector de competenţă al unui serviciu privat pentru
situaţii de urgenţă constituit ca societate comercială
Art.16 La constatarea, pe timpul controlului preventiv sau pe timpul unei intervenţii în cazul
unei situaţii de urgenţă, a nerespectării criteriilor de performanţă prevăzute de lege (criterii de
organizare, criterii operaţionale, criterii de încadrare, criterii de dotare), pentru care serviciului
privat pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate comercială i s-a eliberat aviz pentru sector de
competenţă, se poate propune retragerea avizului pentru sector de competenţă.

DISPOZITII FINALE
Art.17 (1)Numărul avizului nu reprezintă un număr de înregistrare la nivelul inspectoratului
pentru situaţii de urgenţă.
(2) Numărul avizului este format din numărul reprezentând ordinea eliberării lui, potrivit
registrului de evidenţă, urmat de iniţialele tipului serviciului (SVSU, respectiv SPSU) şi iniţialele
judeţului care a eliberat avizul
(3) Avizele se păstrează la Inspecţia de Prevenire şi în format scanat.
(4) Toate activităţile desfăşurate vor avea la bază principiile enunţate în Regulamentul de
planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă
executate de IGSU şi structurile subordonate.
(5) Pe perioada absenţei de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în
vigoare, aplicarea acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
Art.18 .Nu se admite eliberarea avizului de sector de competenţă pentru formaţii de
intervenţie constituite numai din echipe specializate.
Art.19 Procedura se aplică începând cu data de 01.02.2016

Art.20 Procedura se postează pe pagina de web Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Vasile Goldiş” al judeţului Arad. www.isuarad.ro
Art.21 Procedura se revizuieşte ori de câte ori se consideră necesar. Lista modificărilor
(anexa nr.8) însoţeşte procedura iniţială în procesul de avizare/aprobare, respectiv adiţia nouă în
procesul de difuzare.

Anexa nr. 1
CĂTRE,
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
------------------------------ AL JUDEŢULUI --------------------

- Domnului Inspector Şef -

CERERE
*
pentru ____________________________

Subsemnatul/subsemnata
____________________________,
cu
domiciliul
în
judeţul________________,
municipiul/oraşul/comuna_________________,
sectorul/satul____________, str.___________________, nr._____, bl.____, sc.____, et.____, ap.
____, codul poştal___________, tel.____________, fax___________, e-mail_____________, în
calitate de ___________________, la ____________________________, în conformitate cu
prevederile art. 32, alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.A.I. nr. 158/2007 pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru
situaţii de urgenţă, solicit:
-verificarea documentelor necesare pentru ** în cadrul _________________, prezentate în
anexă;
-emiterea avizului privind *** serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, date de identificare
serviciu/sector de competenţă;
Anexez documentele prevăzute de actele normative în vigoare, conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu
originalul.
*înfiinţare, desfiinţare serviciu privat pentru situaţii de urgenţă/extindere/restrângere/sector de
competenţă
**, extindere/restrângere/desfiinţare serviciu privat pentru situaţii de urgenţă
***înfiinţare/sector de competenţă

Data______________

Semnătura____________

Anexa nr. 2

OPIS CU DOCUMENTELE DEPUSE
pentru emiterea ……………….

Nr.

Denumirea

crt.

documentului

Data ______________

Nr. înreg.

Nr. file

Format

Semnătură solicitant_________

Anexa nr.3

Anexa nr.4

