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- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă -

Către,

DIRECȚIILE ȘI SERVICIILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
INSTITUŢIILE PUBLICE, OPERATORII ŞI AGENŢII ECONOMICI DE PE RAZA
ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI FĂLTICENI

NOTĂ DE INFORMARE

A SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Ca urmare a adresei cu nr. 21895 din 28.12.2018 a DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ a Judeţului Suceava, înregistrată cu nr. 29862/ 28.12.2018, prin care se aduc în
vedere aspectele constatate de MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE –
DEPARTAMENTUL DE SITUAŢII DE URGENŢĂ în urma acţiunilor de control
desfăşurate la unităţile private de ambulanţă au fost semnalate o serie de
neconformităţi în conţinutul contractelor pentru prestarea unor servicii de
urgenţă prespitalicească încheiate între organizatorii de evenimente şi
furnizorii privaţi de astfel de servicii, astfel se menţionează următoarele:
 îndeplinirea obligaţiilor organizatorilor de evenimente tip spectacole în aer
liber, festivaluri şi manifestări sportive de a solicita asigurarea asistenţei
medicale de urgenţă prespitalicească doar pe baza unor contracte
valabile, încheiate cu serviciile private de urgenţă prespitalicească,
conform prevederilor art. 105 alin. (10) din Legea 95/ 2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată;
Organizatorul evenimentelor se va asigura dacă prestatorul de servicii medicale
de urgenţă prespitalicească are autorizaţie de funcţionare pentru tipul de
activitate necesar, precum şi dacă acesta are capacitatea deplină de a
presta respectiva activitate, având obligaţia – de exemplu, să asigure în timpul
unei competiţii sportive, cel puţin o echipă de prim ajutor calificat, care
utilizează ambulanţe de tip B, conform prevederilor art. 55 alin. (4) din Legea
69/ 2000 a educaţiei fizice şi sportului.
 îndeplinirea obligaţiilor autorităţilor publice de a aproba desfăşurarea
acestor evenimente (spectacole în aer liber, festivaluri şi manifestări sportive)
numai în cazul în care asistenţa medicală de urgenţă este asigurată în
mod adecvat, conform normelor în vigoare, respectiv de către serviciile
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private de urgenţă prespitalicească care deţin AUTORIZAŢIE DE
FUNCŢIONARE eliberată de către autoritatea de sănătate publică
competentă, pentru domeniul de activitate necesar: asistenţa medicală de
urgenţă şi transport medical asistat.
 îndeplinirea obligaţiilor furnizorilor privaţi de servicii de urgenţă
prespitalicească în regim privat, autorizaţi pentru tipul de activitate necesar,
cu privire la prestarea serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă privată
la nivel prespitalicesc, la evenimente sportive, spectacole în aer liber,
festivaluri sau de altă natură (inclusiv asigurarea continuităţii în cazul producerii
unui incident), cu cel puţin un echipaj medical de urgenţă, condus de
asistent medical tip EMU-A/B2, ale cărui competenţe să se coreleze cu
tipul de ambulanţă utilizată şi autorizată - Tip B2, în conformitate cu
prevederile legale, respectiv:
1) art. 92 alin. (1), lit. c), d), e), n), p), q), art. 105 alin. (10) din Legea nr. 95/
2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;
2) art. 55 alin. (4) din Legea nr. 69/ 2000 a educaţiei fizice şi sportului;
3) ale art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin (1) din anexa nr. 3 la ordinul comun al O.M.S
nr. 2021/ O.M.I.R.A. nr. 691/ 2008;
4) art. 18 şi art. 24 din ordinul comun al O.M.S. nr. 1092/ OMAI nr. 1500/2006.

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Primarul Municipiului Fălticeni
Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN

ÎNTOCMIT,
Responsabil PROTECŢIE CIVILĂ şi
SVSU
Ref. princ.

COȚOFREI Vasile

Notă: Acest MATERIAL cu caracter INFORMATIV se distribuie prin mass-media respectiv și se afișează pe
site-ul oficial al Primăriei Municipiului Fălticeni – falticeni@falticeni.ro
(link: http://www.falticeni.ro/svsu/situatiiurgenta.php)
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