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apărării împotriva incendiilor 

a prevederilor Directivei 2006/123/CE 

a Parlamentului European 

privind serviciile în cadrul pieţei interne 
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Securitate la incendiu – Directiva 2006/123/CE 

       Tratatul de instituire a Comunităţii Europene 

stabileşte dreptul de a presta servicii în cadrul 

Comunităţii Europene şi precizează că, piaţa internă 

cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în cadrul căruia 

este asigurată libera circulaţie a serviciilor, iar libertatea 

de stabilire este asigurată. 

        

       Eliminarea barierelor în calea dezvoltării activităţilor 

de servicii dintre statele membre este esenţială în 

vederea consolidării integrării popoarelor Europei şi 

promovării unui progres economic şi social echilibrat şi 

durabil. 
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Securitate la incendiu – Directiva 2006/123/CE 

        În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor, lucrările în domeniul 

apărării împotriva incendiilor se efectuează de către 

persoane autorizate. 

       Autorizarea se efectuează de către Centrul Naţional 

pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă în calitate de 

unitate specializată din subordinea Inspectoratului General 

pentru Situaţii de Urgenţă, conform prevederilor Ordinului 

ministrului administraţiei şi internelor nr. 87 din 6 aprilie 

2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a 

persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării 

împotriva incendiilor. 
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Securitate la incendiu – Directiva 2006/123/CE 

        În vederea transpunerii şi implementării 

legislaţiei europene, precum şi a respectării 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 49/2009 

privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii 

şi libertatea de a furniza servicii în România, urmare 

a demersurilor efectuate de către Departamentul 

pentru Afaceri Europene în calitate de coordonator 

naţional, s-a procedat la scanarea legislaţiei în 

vigoare şi au fost identificate domeniile care se 

încadrează în zona de aplicare a Directivei servicii. 
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Securitate la incendiu – Directiva 2006/123/CE 

        Printre acestea, din domeniul apărării împotriva incendiilor, s-a 

concluzionat că se încadrează efectuarea lucrărilor de: 

a) proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de 

semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu / limitare şi 

stingere a incendiilor; 

b) termoprotecţie cu vopsele termospumante / produse de 

torcretare; 

c) ignifugare a materialelor combustibile; 

d) întreţinere a instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor 

destinate apărării împotriva incendiilor; 

e) verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, 

cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de 

seră. 
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Securitate la incendiu – Directiva 2006/123/CE 

        Astfel, au fost întreprinse demersuri pentru 

modificarea legislaţiei privind autorizarea persoanelor 

care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva 

incendiilor aplicabilă în anul 2009, respectiv Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

252/2007 fiind abrogat cu Ordinul ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea 

Metodologiei de autorizare a persoanelor care 

efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva 

incendiilor. 
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Securitate la incendiu – Directiva 2006/123/CE 

         S-a avut în vedere respectarea principiilor şi prevederilor 

Directivei 2006/123/CE pentru facilitarea accesului la furnizarea 

unui serviciu sau exercitarea acestuia pe teritoriul României de 

către prestatorii stabiliţi într-un alt stat membru, precum şi 

eliminarea eventualelor cerinţe interzise. 

         A fost introdus un capitol distinct privind Libera circulaţie a 

serviciilor, prin care au fost menţionate condiţiile privind 

efectuarea lucrărilor în regim transfrontalier sau cu caracter 

permanent în România. 

         Deoarece activităţile efectuate în domeniul apărării 

împotriva incendiilor nu se încadrează printre motivele 

imperative de interes general precizate în Directiva servicii, 

autorizaţiile se acordă prestatorilor pentru o perioadă 

nedeterminată. 
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Securitate la incendiu – Directiva 2006/123/CE 

        Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în 

calitate de autoritate competentă, participă activ şi la 

implementarea prevederilor Directivei 2006/123/CE 

referitoare la Sistemul de informare în cadrul pieţei 

interne (IMI S NET) prin intermediul căreia se realizează 

schimbul de informaţii şi comunicarea între autorităţile 

competente, unde un număr de 5 reprezentanţi deţin 

conturi de utilizator, precum şi prin înregistrarea în 

Punctul de contact unic electronic (PCU electronic) în 

vederea asigurării, pentru prestatori, a posibilităţii 

îndeplinirii cu uşurinţă, de la distanţă şi prin mijloace 

electronice, a procedurilor şi formalităţilor de autorizare. 
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Securitate la incendiu – Directiva 2006/123/CE 

         Cu toate că Platforma IMI S NET există şi este funcţională, 

schimbul de informaţii prin intermediul acesteia este încă foarte 

scăzut, atât la nivel naţional cât şi european. Până în prezent, 

Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă a 

fost notificat doar de 2 ori privind prestarea transfrontalieră de 

către societăţi autorizate în alte state membre. 

         Despre operatorii economici autorizaţi în România pentru 

prestarea de servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor nu 

au fost încă primite cereri de informaţii din partea altor state 

membre. Totodată se poate spune că, prestatorii de servicii din 

România nu sunt încă interesaţi dacă prestatorii externi 

îndeplinesc condiţiile stabilite pentru efectuarea de lucrări, 

deoarece nu au adresat nicio solicitare de informaţii despre 

aceştia. 9 



Securitate la incendiu – Directiva 2006/123/CE 

       În concluzie, au fost eliminate barierele din calea libertăţii de 

stabilire a prestatorilor în statele membre şi barierele din calea 

liberei circulaţii a serviciilor între statele membre şi s-a avut în 

vedere garantarea atât prestatorilor, cât şi beneficiarilor a 

securităţii juridice necesare exercitării efective a acestor două 

libertăţi fundamentale prevăzute de tratat. 

       Întrucât barierele din calea pieţei interne a serviciilor 

afectează atât operatorii care doresc să se stabilească în alte 

state membre, cât şi pe cei care prestează un serviciu într-un alt 

stat membru fără a fi stabiliţi acolo, este necesar ca prestatorii să 

aibă posibilitatea să îşi dezvolte activităţile de servicii în cadrul 

pieţei interne, fie prin stabilirea într-un stat membru, fie utilizând 

libera circulaţie a serviciilor. Prestatorii pot să aleagă între cele 

două libertăţi în funcţie de strategia lor de dezvoltare.  
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Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

Bucureşti, str. Banu Dumitrache, nr. 46, sector 2, 0212086150, 

www.igsu.ro 

 

Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă 

Bucureşti, B-dul Ferdinand I, nr. 139, sector 2, 0212521264, 

www.igsu.ro/unitati_cnsipc.html 

 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 
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