HOTÃRÂRE Nr. 259 din 31 martie 2005
privind înfiinþarea ºi stabilirea atribuþiilor Centrului Naþional pentru Securitate la Incendiu ºi Protecþie Civilã
EMITENT:
GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATÃ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 7 aprilie 2005
Având în vedere dispoziþiile art. 29 alin. (1) din Regulamentul de organizare ºi funcþionare al Inspectoratului
General pentru Situaþii de Urgenþã, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.490/2004,
în temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
CAP. 1
Dispoziþii generale
ART. 1
Se înfiinþeazã Centrul Naþional pentru Securitate la Incendiu ºi Protecþie Civilã, denumit în continuare Centrul
Naþional, prin reorganizarea Centrului de Studii, Experimentãri ºi Specializare pentru Prevenirea ºi Stingerea
Incendiilor, care se desfiinþeazã.
ART. 2
Centrul Naþional, cu sediul în municipiul Bucureºti, este unitatea specializatã din subordinea Inspectoratului
General pentru Situaþii de Urgenþã, abilitatã sã efectueze la nivel naþional:
a) studii, încercãri de laborator ºi evaluarea conformitãþii produselor în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor ºi
protecþiei civile;
b) formarea profesionalã în ocupaþii ºi funcþii specifice pompierilor ºi protecþiei civile;
c) formarea, evaluarea ºi certificarea competenþei profesionale în ocupaþii din domeniul apãrãrii împotriva
incendiilor ºi protecþiei civile;
d) atestarea persoanelor juridice care desfãºoarã activitãþi în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor ºi protecþiei
civile.
ART. 3
Centrul Naþional preia ºi gestioneazã toate documentele, convenþiile, contractele ºi alte acte similare încheiate
de Centrul de Studii, Experimentãri ºi Specializare pentru Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor, precum ºi drepturile ºi
obligaþiile care decurg din acestea.
CAP. 2
Atribuþiile Centrului Naþional pentru Securitate la Incendiu ºi Protecþie Civilã
ART. 4
Pentru realizarea obiectului activitãþii pe care o desfãºoarã, potrivit legii, Centrul Naþional are urmãtoarele
atribuþii principale:
a) efectueazã studii, cercetãri ºi experimentãri de nivel naþional în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor ºi
protecþiei civile ºi colaboreazã, dupã caz, cu institute de cercetare-proiectare sau cu agenþi economici de profil;
b) efectueazã studii privind unele tipuri de riscuri din domeniul de competenþã al Inspectoratului General pentru
Situaþii de Urgenþã;
c) asigurã, în laboratoare ºi poligoane de profil, încercarea comportãrii la foc a produselor pentru construcþii ºi a
altor materiale, studierea, încercarea ºi experimentarea produselor, procedeelor ºi echipamentelor destinate apãrãrii
împotriva incendiilor ºi protecþiei civile;
d) verificã, la cererea producãtorilor, importatorilor sau a utilizatorilor, calitatea produselor pentru construcþii cu rol
în securitatea la incendiu, a mijloacelor de protecþie pentru pompieri ºi a altor mijloace tehnice de apãrare împotriva
incendiilor ºi protecþie civilã, confirmând prin rapoarte de încercare parametrii calitativi în domeniul de competenþã;
e) verificã în domeniul de competenþã, în condiþiile legii, la solicitarea organelor de control, parametrii calitativi ai
unor materiale ºi produse prelevate de pe piaþã;
f) asigurã certificarea sau, dupã caz, agrementarea produselor pentru construcþii cu rol în securitatea la incendiu, a
mijloacelor de protecþie pentru pompieri ºi a altor mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor ºi protecþie civilã,
prin organismul de certificare din structurã, sub marca de certificare CNSIPC-CERT;
g) elaboreazã metodologii, ghiduri, specificaþii tehnice privind încercarea comportãrii la foc a materialelor ºi
încercarea ºi experimentarea mijloacelor de protecþie pentru pompieri ºi a altor mijloace tehnice destinate apãrãrii
împotriva incendiilor ºi protecþiei civile;
h) acordã, la cerere, conform legii, asistenþã tehnicã ºi consultaþii de specialitate persoanelor fizice ºi juridice în
domeniul utilizãrii produselor, procedeelor ºi echipamentelor destinate apãrãrii împotriva incendiilor ºi protecþiei
civile;

i) organizeazã, în condiþiile legii, cursuri pentru formarea profesionalã iniþialã ºi continuã a personalului de
pompieri, iar la cerere, cursuri pentru formarea profesionalã, evaluarea competenþei profesionale ºi certificarea pentru
ocupaþii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor ºi protecþiei civile, precum ºi a cadrelor tehnice cu atribuþii în
domeniul apãrãrii împotriva incendiilor din ministere, organe ale administraþiei publice centrale ºi alte instituþii
publice, regii autonome ºi societãþi comerciale;
j) atestã persoanele juridice pentru prestarea lucrãrilor de termoprotecþie ºi ignifugare, a celor de verificare,
întreþinere ºi reparare a autospecialelor, utilajelor, instalaþiilor ºi a altor mijloace tehnice destinate apãrãrii împotriva
incendiilor, precum ºi pentru desfãºurarea altor activitãþi de apãrare împotriva incendiilor ºi protecþie civilã, stabilite
prin lege;
k) participã la elaborarea ºi realizarea, în domeniul de competenþã, a unor programe comune cu asociaþii profesionale
ºi organisme neguvernamentale cu profil de activitate în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor ºi protecþie civilã;
l) efectueazã încercãri ºi demonstraþii practice în poligoanele ºi staþiile de încercãri ale serviciilor de urgenþã
profesioniste din subordinea Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã, cu acordul ºi sprijinul comandanþilor
acestora ºi, dupã caz, în colaborare cu alte instituþii sau agenþi economici interesaþi;
m) participã la elaborarea proiectelor de acte normative de nivel naþional, în domeniul de competenþã;
n) executã, la cerere, constatãri tehnico-ºtiinþifice ºi participã, împreunã cu organele abilitate prin lege, la cercetarea
cauzelor generatoare ºi împrejurãrilor determinante în producerea incendiilor ºi a altor situaþii de urgenþã din domeniul
de competenþã;
o) îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite de lege.
CAP. 3
Dispoziþii finale
ART. 5
(1) Atribuþiile Centrului Naþional, prevãzute la art. 4 lit. c), d), e), f), i), j) ºi l), reprezintã prestãri de servicii
care se efectueazã contra cost, la cererea persoanelor fizice ºi juridice.
(2) Metodologia de calcul reprezentând contravaloarea serviciilor prestate se stabileºte prin ordin al
inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã.
ART. 6
Pentru produsele certificate potrivit prevederilor art. 4 lit. f), producãtorii sau, dupã caz, importatorii au dreptul
sã înscrie pe produs ori pe ambalajul produsului respectiv marca de certificare CNSIPC-CERT.
ART. 7
Lista produselor certificate sau agrementate se publicã periodic în revistele de specialitate ale Inspectoratului
General pentru Situaþii de Urgenþã ºi, dupã caz, ale asociaþiilor profesionale ºi ale altor organisme.
ART. 8
Centrul Naþional desfãºoarã activitãþi de colaborare ºi încheie protocoale de recunoaºtere mutualã cu institute,
laboratoare ºi organisme cu obiect de activitate similar din alte þãri ºi poate reprezenta Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã, ca membru, în organizaþii naþionale, europene ºi internaþionale de profil.
ART. 9
Regulamentul de organizare ºi funcþionare al Centrului Naþional se aprobã prin ordin al ministrului
administraþiei ºi internelor.
ART. 10
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 1.164/1996 privind
funcþionarea Centrului de Studii, Experimentãri ºi Specializare pentru Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 22 noiembrie 1996.
PRIM-MINISTRU
CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finanþelor publice,
Sebastian Bodu,
secretar de stat

