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În acest număr: 

Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea 
serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de 

urgență 

Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind 

constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private 

pentru situații de urgență a înlocuit următoarele ordine, care s-au abrogat la 

data intrării în vigoare a acestuia: Ordinul nr. 158/2007 pentru aprobarea 

Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor 

private pentru situații de urgență, Ordinul nr. 718/2005 pentru aprobarea 

Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor 

voluntare pentru situații de urgență  și Ordinul nr. 250/2010 privind 

organizarea și desfășurarea programelor de pregătire a specialiștilor pentru 
prevenire din serviciile voluntare pentru situații de urgență. 

Rambursarea drepturilor de import de către autoritățile 

vamale atrage după sine și plata de dobânzi, a stabilit 
Curtea Europeană de Justiție 

Curtea Europeană de Justiție a statuat, printr-o decizie din 18 ianuarie 2017 

(cauza C-365/15), că rambursarea drepturilor de import care au fost impuse 

printr-un act normativ lovit de nulitate și plătite în mod nejustificat de către un 

importator, atrage după sine obligația autorităților vamale de a plăti dobânzi de 

întârziere aferente acestor sume. 
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Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea 
serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de 

urgență 

Noul ordin reglementează criteriile de performanță referitoare la 

serviciile voluntare și serviciile private pentru situații de urgență 

Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind 

constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private 

pentru situații de urgență a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 469 din data de 

23 iunie 2016 și a intrat în vigoare la data de 23 iulie 2016. 

Aplicabilitate 

Criteriile de performanță prevăzute prin prezentul Ordin nu se aplică anumitor 

domenii expres prevăzute în cuprinsul acestuia, respectiv în domeniul nuclear, 

pe calea ferată, la metrou, în aeroporturi și porturi maritime sau fluviale și în 

exploatări miniere subterane. Totodată, în ceea ce privește administrarea 

parcajelor subterane, dispozițiile prezentului Ordin se completează cu prevederile 

normative specifice in vigoare. 

Obligativitatea respectării prezentului ordin se asigură de către autoritățile 

administrației publice locale și de către conducătorii operatorilor economici sau 

instituțiilor cu obligații în acest domeniu.  

Serviciile voluntare și serviciile private pentru situații de urgență înființate până 

la data intrării în vigoare a prezentului ordin au obligativitatea îndeplinirii 

criteriilor de performanță prevăzute de acest Ordin în termen de 12 luni de la 

data intrării sale în vigoare. În vederea îndeplinirii acestui scop trebuie să se 

solicite emiterea unui aviz de înființare și a unui aviz pentru sectoarele de 

competență.  

Obligativitatea constituirii de servicii proprii voluntare sau private 

Ordinul reglementează două tipuri diferite de servicii voluntare și servicii private, 

respectiv:  

 categoria C1 - servicii care sunt formate din șef serviciu, compartiment 

pentru prevenire sau specialiști pentru prevenire și cel puțin o echipă 

specializată; 

 categoria C2 - servicii care sunt formate din șef serviciu, compartiment 

pentru prevenire, una sau mai multe formații de intervenție, 

compusă/compuse din cel puțin două grupe de intervenție care 

încadrează autospeciale de stingere cu apă și spumă și echipe 

specializate.  

Având în vedere clasificarea de mai sus, au obligația constituirii de servicii proprii 

tip C1 operatorii economici și instituțiile care au în administrare: 

 clădiri sau ansamblu de clădiri și spatii anexe pentru comerț, cu suprafața 

desfășurată peste 1.500 mp;   

 clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepția clădirilor de locuit;   

 clădiri sau ansamblu de clădiri pentru producție și/sau depozitare, cu 

suprafața desfășurată între 10.000 și 50.000 mp, cu risc mare și foarte 

mare de incendiu; 

 clădiri sau ansamblu de clădiri pentru turism, cu număr de locuri mai 

mare de 200;   

 clădiri pentru activități sportive și spectacole cu peste 600 de locuri;   

 clădiri sau ansamblu de clădiri de învățământ de nivel centru universitar, 

inclusiv spații de cazare aferente acestora cu un număr de studenți mai 

mare de 1.000, forma de învățământ - zi;   

 clădiri sau ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr de paturi 

mai mare sau egal cu 100;   

 clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, cu număr de locuri mai 

mare de 600; 
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Același tip de serviciu e obligatoriu și pentru operatorul economic supus 

legislației privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanțe 

periculoase și care își desfășoară activitatea integral în clădiri (și instalații) 

protejate cu instalații automate de stingere a incendiilor, potrivit scenariilor de 

securitate la incendiu și/sau raportului de securitate. 

Obligația constituirii de servicii proprii tip C2 o au operatorii economici supuși 

legislației privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanțe 

periculoase, precum și cel care are în administrare clădiri sau ansambluri de 

clădiri, cu suprafața desfășurată mai mare de 50.000 mp, cu risc mare și foarte 

mare de incendiu. 

Ordinul prevede o alternativă pentru operatorii economici și instituțiile care se 

încadrează în criteriile de mai sus. Astfel, în situația în care nu constituie serviciu 

propriu, operatorul economic sau instituția trebuie să încheie contracte, conform 

legii, cu servicii voluntare, cu operatori economici sau instituții care au constituit 

servicii proprii sau cu societăți prestatoare de servicii.   

Avizarea serviciului voluntar sau privat  

Avizul de înființare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se emite de 

către inspectoratul județean în a cărui zonă de competență își are sediul/sediul 

social autoritatea administrației publice locale, operatorul economic sau 

instituția.  

Avizul pentru sector de competență se emite de către inspectoratul județean 

în a cărui zonă de competență serviciul privat solicită să își desfășoare 

activitatea. Avizul se solicită pentru fiecare sector de competență în parte. 

În ceea ce privește extinderea sau restrângerea activității, precum și desființarea 

serviciului voluntar sau a serviciului privat, acestea se pot realiza numai în baza 

unui aviz emis conform ariei de competență descrisă mai sus.  

Prevederi speciale privind serviciile private 

Un operator economic sau o instituție nu poate opera în mod simultan un 

serviciu propriu și angaja o societate prestatoare de servicii. În cazul societății 

prestatoare de servicii, aceasta trebuie să asigure în sectorul de competență, 

prin formația de intervenție, gestionarea intervenției pentru toate riscurile 

identificate. 

Sectorul de competență al unui serviciu privat cuprinde aria desfășurată a clădirii 

sau a ansamblului de clădiri, inclusiv terenul anexat acestora, administrate de 

operatorul economic sau de instituția care l-a constituit sau, după caz, cu care s-

a încheiat contract.  

Compartimentul de prevenire trebuie să fie compus din minimum 3 specialiști. 

Intervențiile trebuie să fie asigurate 24 de ore din 24, astfel că grupul de 

intervenție și echipa specializată pentru stins incendii trebuie organizate în ture. 

Pentru fiecare sector de competenţă avizat se asigură prezența, pe timpul 

programului de lucru, a câte unei echipe specializate pentru fiecare dintre 

riscurile identificate. 

În plus, societățile prestatoare de servicii au obligația deținerii a cel puțin două 

autospeciale de capacitate medie sau autospeciale de capacitate mare 

funcționale și să se asigure că toate autospecialele de stingere cu apă și spumă 

sunt deținute în baza unui titlu valabil de utilizare. 

Sancțiuni  

Nerespectarea criteriilor prevăzute în Ordin conduce la anularea avizului de 

înființare și/sau a avizului pentru sector de competență după cum urmează: 

 Avizul de înființare se anulează în următoarele cazuri: 

- în caz de neasigurare a categoriei serviciului privat conform 

clasificărilor de servicii (servicii tip C1 și tip C2);  

- în caz de nedeținere a autospecialelor de stingere cu apă și spumă 

potrivit categoriei serviciului privat și sectorului de competență;   

- în cazul în care societatea prestatoare de servicii funcționează într-un 

sector de competență pentru care nu a primit aviz. 
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 Avizul pentru sector de competență se anulează în următoarele cazuri: 

- în caz de nemenținere a operativității și capacității de intervenție 

stabilită de Ordin;   

- în caz de nerespectare a obligației de a menține autospecialele 

deținute (în cazul serviciilor de tip C2) permanent, în sectorul de 

competență. 

Funcționarea fără aviz 

Pentru activități punctuale, precum competiții sportive, manifestări cultural-

artistice, festivaluri și altele asemenea, serviciile voluntare și serviciile private 

pot asigura măsuri de prevenire și intervenție fără aviz pentru sectorul de 

competență, însă aceste activități punctuale nu trebuie să afecteze capacitatea 

de intervenție și dispunerea mijloacelor tehnice de intervenție în sectoarele de 

competență avizate. 

 
 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

 
Irina Dimitriu 
Senior Managing Associate, Reff & Asociații 
+40 21 2075 297  
+40 731 793 62 
idimitriu@reff-associates.ro     
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Rambursarea drepturilor de import de către autoritățile 

vamale atrage după sine și plata de dobânzi, a stabilit 
Curtea Europeană de Justiție 

Ca urmare a declarării nulității parțiale a Regulamentului (UE) nr. 1472/2006 de 

instituire a unui drept antidumping definitiv asupra unor tipuri de încălțăminte 

originare din China și Vietnam, Societatea germană Wortmann (denumită în 

continuare „Societatea”), a solicitat autorităților vamale germane rambursarea 

taxelor vamale antidumping plătite pentru punerea în liberă circulație pe 

teritoriul Uniunii a unor produse afectate de regulamentul menționat, precum și 

plata unor dobânzi de către statul german pentru pierderile rezultate din 

imposibilitatea de a dispune de aceste sume. 

Autoritatea vamală germană a rambursat sumele reprezentând taxe 

antidumping, dar a respins cererea privind plata de dobânzi. Ca urmare a acestei 

respingeri, Societatea s-a adresat instanței naționale, care, la rândul ei, s-a 

adresat cu o întrebare preliminară Curții Europene de Justiție (denumită în 

continuare „CEJ”). 

În urma examinării, CEJ a statuat că respingerea cererii de rambursare e 

contrară principiilor dreptului Uniunii și că obligația autorităților vamale de a 

rambursa sumele plătite în mod nejustificat de către un importator, cu titlu de 

taxe antidumping impuse printr-un regulament lovit de nulitate, se extinde și 

asupra dobânzilor aferente acestor sume, dobânzi care se vor datora de la 

momentul la care au fost plătite respectivele taxe antidumping. 

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră? 

Companiile cărora le sunt rambursate drepturile de import, ca urmare a anulării 

actului normativ care a impus aceste drepturi, au posibilitatea de a solicita și 

dobânzi aferente acestor sume, invocând pierderile rezultate din imposibilitatea 

de a dispune de aceste sume. 

Ce este de făcut? 

În cazul în care compania dvs. a făcut obiectul sau urmează să facă obiectul unei 

asemenea rambursări de drepturi de import, puteți solicita autorităților vamale 

competente plata de dobânzi de întârziere. 

 
 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

 
Pieter  Wessel 
Partner 
+40 21 2075 242 
pwessel@deloittece.com  
  
Mihai Petre 
Senior Manager 
+40 21 2075 344 
mipetre@deloittece.com  
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