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În data de 12.10.2020, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s-a desfășurat ședința de dialog 

social, în sistem videoconferință, cu privire la proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al 

apărării împotriva incendiilor și proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului privind instituirea 

unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de 

apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților 

sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

La activitatea condusă de domnul Norocel - Pompiliu STROE, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne au fost convocaţi membrii Comisiei, conform Legii dialogului social nr. 

62/2011, şi au participat reprezentanţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și reprezentanţii 

confederaţiilor patronale și sindicale. 

 

Referitor la primul punct aflat pe ordinea de zi, reprezentantul I.G.S.U. a prezentat principalele 

modificări legislative conţinute de proiectul de act normativ aflat în discuţie, care vor duce la 

simplificarea procesului de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu, fiind pregătit și un proiect 

de H.G. pentru modificarea și completarea H.G. nr. 571/2016 pentru stabilirea categoriilor de 

construcții și amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu și un proiect de 

modificare a O.M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare/autorizare 

privind securitatea la incendiu și protecția civilă. 

Modificări propuse pentru simplificarea procesului de avizare/autorizare privind 

securitatea la incendiu: 

 

o Stabilirea termenului de 31.12.2021 pentru obținerea obligației de obținere a autorizației de 

securitate la incendiu pentru construcțiile care funcționează fără acest act de autoritate, dar pentru 

care s-a prevăzut finanațarea sau a fost demarat procesul de proiectare ori de execuție pentru 

conformarea la cerința de securitate la incendiu; 

o Exceptarea de la obținerea avizului și autorizației a unor categorii de lucrări de construcții care 

vizează preponderent îmbunătățirea unor alte cerințe fundamentale ale construcțiilor (sunt avute în 

vedere lucrările de consolidare, lucrările de schimbare a învelitorii acoperișului sau cele de 

extindere ori de schimbare a destinației unor spații pentru grupuri sanitare sau camere tehnice); 

o Emiterea acordului I.G.S.U. pentru proiectele-tip și eliminarea, astfel, a unui eventual mod de 

analiză neunitarla nivel I.S.U., a acestor investiții; 

o Emiterea avizului în etapa studiu de fezabilitate pentru obiective care fac obiectul H.G. nr. 

907/2016; 

o Stabilirea și evaluarea, în etapa de avizare, a principalelor coordonate de proiectare printr-un 

document simplificat al scenariului de securitate la incendiu – memoriu tehnic privind secuirtatea la 

incendiu – document definit în proiectul supus dezbaterii; 

 

 Debirocratizarea și reducerea poverii administrative: 

 

o Menținerea valabilității autorizației de securitate la incendiu în cazul schimbarii destinației, cand 

măsurile de securitate la incendiu existente corespund noii destinații a construcției; 

o Majorarea criteriilor pentru care este instituită obligația participării unui reprezentat I.S.U. la 

recepţia de terminare a lucrărilor; 



o Stabilirea unor criterii de angajare a cadrului tehnic cu atibuții în domeniul apărării împotriva 

incendiilor pentru instituții publice, dat fiind că actualele criterii se referă, potrivit legii, doar la 

consilii locale și operatori economici; 

o Eliminarea obligației de încheiere a contracelor cu serviciile private/voluntare pentru situații de 

urgență și instituirea priorității constituirii serviciului propriu; 

o Eliminarea avizului pentru extindere și a celui prentru restrângerea activității serviciilor private 

pentru situații de urgență, fiind considerate obligații inutile instituite prin lege; 

 

 Supravegherea pieței mijloacelor tehnice de apărare împotriova incendiilor: 

 

o Stabilirea rolului I.G.S.U./I.S.U. în domeniul supravegherii pieței miljoacelor tehnice de apărare 

împotriva incendiilor; 

o Întărirea rolului de autoritate, prin stabilirea, gradual și coerent, a măsurilor sancționatorii necesare 

asigurării unui cadru legal de punere la dispoziție pe piață a unor mijloace tehnice conforme; 

o Stabilirea, ca sancțiune, pentru operatorii care au ca obiect reîncărcarea și repararea stingătoarelor, 

a utilizării altor agenți de stingere și componenete decât produsul certificat;  

 

Referitor la cel de al doilea punct aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Direcţiei Generale 

Management Resurse Umane a făcut următoarele precizări: 

o în contextul determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în perioada stării de urgență instituită 

prin Decretele Președintelui României, potrivit acestora, instituțiile din cadrul sistemului național de 

apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerul Sănătății și unitațile subordonate, unitățile 

sanitare și serviciile de asistență socială au avut posibilitatea încadrării, fără concurs, pe durată 

determinată de 6 luni, de personal care să contribuie la îndeplinirea misiunilor specifice. 

o Ulterior, potrivit Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei, instituțiile și autoritățile publice pot angaja personal fără concurs, în funcție de nevoile 

determinate de prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă și exclusiv pentru 

activităţi legete de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data 

stării de alertă. 

o având în vedere dinamica evoluției situației epidemiologice determinate de raspândirea noului 

coronavirus, se impune continuarea misiunilor specifice fiecărei instituții și, pe cale de consecință, 

asigurarea la același nivel a resurselor umane implicate. 

o ținând cont de faptul că nevoile determinate de prevenirea și combaterea situației care a generat 

starea de alertă sunt similare celor care au condus la încadrarea de personal fără concurs în 

perioada stării de urgență, față de personalul vizat s-a impus crearea unor instrumente juridice care 

să permită menținerea în activitate a acestuia. 

o astfel, prin proiectul de act normativ prezentat, se propune ca personalul din instituțiile din cadrul 

sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, din Ministerul Sănătății și 

unitațile subordonate, din unitățile sanitare și din serviciile de asistență socială angajat fără 

concurs, în perioada stării de urgență, să poată fi menținut în activitate peste termenul pentru care 

a fost încadrat pentru o durată corespunzătoare celei prevăzute la art. 27, alin. 1 din Legea nr. 

55/2020, respectiv pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data stării de 

alertă. 

 

Vă asigurăm că organizația profesională este în continuare alături de dumneavoastră și va 

veghea pentru respectarea tuturor drepturilor profesionale ale membrilor organizației. 
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