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1. CADRU GENERAL. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. 

DEFICIENŢE. 

 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) este o instituție din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu competențe complexe și distincte, precum și 

o organizare clar ierarhizată. Una din atribuţiile de bază ale IGSU ține de pregătirea, 

organizarea și desfășurarea intervențiilor la situații de urgență și excepționale. IGSU 

în calitate de „serviciu de urgenţă” se numără printre instituţiile statului care asigură 

realizarea prevederilor constituţionale obligatorii şi garantate de stat prin furnizarea 

către societate a serviciilor specializate în regim de 24/24 ore prin intermediul 

subdiviziunilor de intervenţie dislocate în localităţile ţării.  

Subdiviziunile de intervenție ale IGSU 

sunt create în toate unitățile administrativ 

teritoriale de nivelul II și, în mare parte, 

sunt dislocate relativ uniform și 

proporțional cu concentrația populației în 

36 localități din cele 1681 existente total în 

Republica Moldova (în total 62 

subdiviziuni). Este de menționat faptul, că 

în perioada URSS pe teritoriul actual al 

Republicii Moldova existau peste 550 de 

posturi și unități de salvatori și pompieri, 

iar peste 400 din acestea au fost lichidate în 

primii ani de independență ca rezultat al 

trecerii la economia de piață și 

reorganizării sectoarelor agrar și industrial. 

Astfel, subdiviziunile rămase au preluat 

sarcina de prestare de servicii societății, iar 

acest fapt a cauzat extinderea razei de 

intervenție de la 3 km la 10-15 km în 

localitățile urbane, și până la 45-50 km în 

sectorul rural. Respectiv, a crescut și 

timpul de răspuns la apelurile de urgenţă.  

 

 
 
Fig. 1 – Subdiviziunile de intervenție ale IGSU 

Actuala organizare a subdiviziunilor de intervenție este realizată, în mare parte, 

după principiul „Câte o subdiviziune într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul 

II”. În mun. Chișinău acest principiu este aplicat celor cinci sectoare, iar în UTA 

Găgăuzia celor trei raioane care o constituie. Suplimentar la acest principiu, în unele 

localități mai mari (de regulă, unde există obiecte industriale sau cu potențial 

economic) există câte o subdiviziune mai mică, cum ar fi or. Vadul lui Vodă, mun. 

Chișinău (industria balneo-sanatorială), Costești, r-nul Rîșcani (nodul hidraulic 

Costești-Stânca), or. Cupcini, r-nul Edineț (industria alimentară), s. Giurgiulești, r-

nul Cahul (portul internațional liber Giurgiulești) etc. 

Sub aspect normativ, procesul de intervenție al subdiviziunilor IGSU este 

reglementat prin Ordinul şefului Serviciului Protecției Civile şi Situațiilor 

Excepționale (SPCSE – vechea denumire a IGSU) nr. 155 din 23.08.2017 „Cu privire 
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la punerea în aplicare a Planului republican de antrenare a forţelor şi mijloacelor la 

lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale (incendiilor)”. Prin acest document 

sunt determinate zonele de intervenţie pentru fiecare subdiviziune a IGSU (în ce 

localităţi intervin). 

Documentele interne ale IGSU prevăd divizarea teritoriului în garnizoane ale 

serviciului de salvatori şi pompieri. Dimensiunile garnizoanei, precum şi numărul de 

subdiviziuni care o compun diferă de la o garnizoană la alta. Acestea sunt formate în 

municipii, raioane şi unităţi administrativ-teritoriale. Pentru organizarea serviciului în 

cadrul garnizoanei sunt desemnate o serie de persoane care au statut de „persoane cu 

funcţii de răspundere a garnizoanei”: 

- şeful garnizoanei; 

- ofiţerul serviciului operativ; 

- dispecerul garnizoanei; 

- şeful Serviciului de protecţie împotriva gazelor şi fumului (SPGF); 

- şeful Serviciului tehnic; 

- şeful Serviciului de comunicaţii. 

În prezent activitatea unor „persoane cu funcţii de răspundere a garnizoanei” este 

împiedicată şi/sau imposibil de realizat din cauza modificărilor legislativ-normative, 

precum şi a celor administrativ-organizatorice. Spre exemplu, începând cu anul 2014 

IGSU a transformat modul de dispecerizare a forţelor de intervenţie şi a creat 4 

dispecerate (comparativ cu 35 pseudodispecerate existente anterior) care acoperă 

necesităţile operaţionale ale tuturor subdiviziunilor. Prin urmare, în majoritatea 

subdiviziunilor funcţiile de „radiotelefonişti” care exercitau şi competenţe de 

„dispecer” au fost de facto lichidate. Iar, ca rezultat al introducerii de la 01.07.2018 a 

numărului telefonic unic european de urgenţă „112”, IGSU a fost absolvit și de 

competenţele de preluare a apelurilor de urgenţă de la cetăţeni.  

La fel, în urma unui proces de optimizare a statelor de organizare ale IGSU au 

fost reduse, iar în unele direcţii situaţii excepţionale chiar lichidate funcţiile de „ofiţer 

al serviciului operativ”.  

În acelaşi timp, „Serviciul de comunicaţii” există doar în cadrul a două 

detaşamente dislocate în mun. Chişinău şi mun. Bălţi, iar mijlocul principal de 

legătură pentru majoritatea subdiviziunilor este telefonia mobilă. Cu excepţie de la 

aceasta, în unele subdiviziuni sunt utilizate comunicaţii radio convenţionale prin 

intermediul repetorului (mun. Chişinău) şi fără repetor, precum şi comunicaţiile radio 

în standardul digital TETRA unde este acoperire. Având în vedere planurile existente 

de extindere a infrastructurii de reţea TETRA pentru acoperirea întregului teritoriu al 

Republicii Moldova, precum şi posibilităţile tehnologice moderne, menţinerea 

persoanei cu funcţie de răspundere „şeful Serviciului de comunicaţii” pare a fi lipsită 

de perspectivă.  

Modul de desfășurare a intervențiilor realizate de subdiviziunile IGSU este la fel 

reglementat de o serie de acte administrative interne: 

- Regulamentul privind acţiunile pompierilor şi salvatorilor la lichidarea 

consecinţelor situaţiilor excepţionale, aprobat prin Ordinul Directorului general al 

Departamentului situaţii excepţionale nr. 266 din 10 noiembrie 2004, care prevede 

principiile de bază a acţiunilor de intervenţie ale subunităţilor de pompieri şi salvatori 

la stingerea incendiilor; 
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- Regulamentul de serviciu al pompierilor și salvatorilor, aprobat prin 

ordinul Directorului general al Departamentului situaţii excepţionale nr.277 din 2004, 

care prevede modalitatea de organizare a serviciului în subdiviziunile de intervenție; 

- Regulamentul serviciului de protecție împotriva gazelor și fumului al 

pompierilor și salvatorilor, aprobat prin Ordinul Directorului general al 

Departamentului situaţii excepţionale nr.300 din 30.12.2004; 

- Recomandările metodice, privind desfăşurarea lucrărilor de salvare în 

fântâni, aprobate prin Ordinul şefului SPCSE nr.87 din 27.05.2010; 

- Recomandările metodice privind desfășurarea lucrărilor de descarcerare, 

aprobate prin ordinul şefului SPCSE nr.189 din 08.12.2011; 

- Recomandările metodice privind desfășurarea lucrărilor de salvare la 

înălțime, aprobate prin ordinul șefului SPCSE nr. 202 din 26 decembrie 2012; 

- Regulamentul privind organizarea și efectuarea lucrărilor subacvatice, 

aprobate prin ordinul șefului SPCSE nr.82 din 05.06.2012; 

- Ordinul IGSU nr. 153 din 15 09 2019 cu privire la eficientizarea 

procesului de desfăşurare a lucrărilor de salvare la înălţime; 

- Recomandările metodice privind desfăşurarea lucrărilor de salvare a 

animalelor, aprobate prin Dispoziţia șefului SPCSE nr. 167-d din 30.08.2013; 

- Planul special al MAI de activitate în situaţii excepţionale „Calamităţi”, 

aprobat prin ordinul MAI nr. 365 din 25 noiembrie 2013; 

- Regulamentul privind efectuarea controlului stării protecţiei muncii şi 

tehnicii securităţii în cadrul Departamentului SE şi subdiviziunilor lui, aprobat 

prin ord.157 din 07 iulie 2004. 

O bună parte de regulamente și recomandări au fost elaborate de către specialiștii 

IGSU în baza experienței acumulate. Astfel, pentru unele tipuri de intervenție nu 

există la moment acoperire metodologică, iar rezultatul și eficiența intervențiilor 

efectuate de angajații IGSU depind în mare măsură de experienţa, dexteritatea și 

ingeniozitatea personalului. Cu toate acestea, modul de organizare și de activitate a 

subdiviziunilor IGSU continuă să fie orientat către intervenții la incendii, iar celelalte 

tipuri de intervenție sunt considerate secundare. 

Pentru intervenții poate fi antrenat un număr total de 1427 de persoane din toate 

subdiviziunile menționate în anexa nr. 1. Acest personal își satisface serviciul fiind 

divizat în 4 ture, fiecare cu o durată de 24 de ore, urmate de 72 de ore de pauză 

(detalierea este specificată în anexa nr. 1).  
 

Categoria subdiviziunii 
Numărul de persoane în 

tura de 24 h (în mediu) 

Numărul de subdiviziuni 

Detașament de căutare-salvare 28 2 

Detașament de salvatori și pompieri (mun. 

Chișinău, or. Cahul, or. Comrat) 
11 7 

Unitate de salvatori și pompieri 4 39* 

Post de salvatori și pompieri 2 14* 
 

Tab. 1. Date generalizate cu privire la efectiv și subdiviziuni 
 

* - în tură nu există ofițeri conform statelor de personal 
 

Normele de organizare şi dotare a subdiviziunilor IGSU sunt reglementate prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 908 din 05.11.2014 „Cu privire la reglementarea organizării 

forţelor şi mijloacelor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din 
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subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, însă implementarea lor în volum deplin 

este împiedicată de nivelul de finanţare şi de statul limitat de personal.  

Deşi, spectrul şi volumul de intervenţii realizate de subdiviziunile IGSU a crescut 

considerabil în ultimii 10 ani (descarcerare, lucrări scafandriere, salvări de la 

înălţimi şi din adâncimi, CBRN, SMURD etc.) structura IGSU a fost optimizată pe 

parcursul anilor de mai multe ori, iar efectivul limită a fost redus considerabil de la 

2824 unități (HG nr.1223 din 12.11.2001 cu privire la Departamentul Situaţii 

Excepţionale, HG nr.951 din 20.08.2004, HG nr.793 din 01.08.2018 cu privire la 

unele măsuri de eficientizare a activității Serviciului național unic pentru apelurile 

de urgență 112) la 2467 unități de personal la momentul actual. Unele subdiviziuni 

nici nu sunt acoperite cu funcţii, iar personalul care de facto îşi satisface serviciul în 

ele este în realitate detaşat din alte subdiviziuni în lipsa altor soluţii alternative.  
 

 
 

Fig. 2. Spectrul şi volumul de intervenţii 
 

Prin analiza comparativă a 

modului de organizare, iese în 

evidenţă faptul, că volumul de 

muncă care îi revine unui salvator 

şi pompier din Republica Moldova 

este cel mai mare din regiune. 

Acest fapt atrage după sine şi un 

timp de răspuns mai lung din 

cauza distanţei mari până la 

localităţile rurale, timpul mediu 

pentru subdiviziunile IGSU fiind 

în prezent de 32,6 minute pentru 

localităţi aflate la >20 km. 

 

 

 
 

Fig. 3. Date comparative din regiune 

Denumirile subdiviziunilor IGSU sunt tipizate, însă organizarea pe interior a 

acestora nu este complet tipizată și nici uniformizată. Diferențe apar atât la nivelul 
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organigramei (statele de personal), cât și la nivelul de capacitate operațională (în 

mare parte determinate de dotările disponibile).  

Reieșind din acest considerent, modul de realizare a intervențiilor nu este 

uniformizat după un model unic, ci este divizat în 4 modele după garnizoanele 

specificate mai jos: 

- mun. Chișinău; 

- mun. Bălți; 

- UTA Găgăuzia; 

- celelalte raioane.  

În mod special această diferență devine pronunțată în organizarea intervențiilor 

complexe (apelul nr. II și III), când în diferite garnizoane aceleași responsabilități 

sunt atribuite diferitor persoane. Imaginea completă este redată în anexele nr. 2.1 – 

2.4.  

Neuniformitatea este manifestată și prin modul de management structural intern 

al IGSU. Astfel, întregul lanț al domeniului „intervenții” este parțial fragmentat prin 

modul neunitar de subordonare al unor subdiviziuni. 

 

Programul de muncă 

Programul zilnic al tuturor subdiviziunilor IGSU este tipizat și sincronizat. Acesta 

este aprobat prin ordinul Directorului general al Departamentului situaţii excepţionale 

nr.277 din 2004 cu privire la aprobarea Regulamentului de serviciu al pompierilor și 

salvatorilor. 
 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea măsurilor 

 

 

Timpul desfăşurării 

1. Schimbul schimburilor (gărzilor) de serviciu 8.00-8.30 

2. Dejunul 8.30-9.00 

3. Timpul de rezervă al şefului detaşamentului (unităţii) şi 

şefului schimbului (gărzii) 

9.00-10.00 

4. Instruirea după orar 10.00-13.00 

5. Prânzul 13.00-14.00 

6. Instruirea după orar 14.00-15.30 

7. Prelucrarea planurilor operative privind lichidarea 

consecinţelor situaţiei excepţionale la obiectivele 

deosebit de importante şi cu pericol de explozie, 

verificarea aprovizionării cu apă în caz de incendiu 

15.30-17.00 

8. Îngrijirea tehnicii de intervenţie şi speciale, a utilajului 

tehnic de intervenţie şi de salvare 

17.00-19.00 

9. Cina 19.00-20.00 

10. Măsuri culturale, sportive în masă 20.00-22.00 

11. Timp personal 22.00-23.00 

12. Odihna, măsuri de igienă  23.00-6.00 

13. Înviorarea fizică, toaleta de dimineaţă 6.00-6.30 

14. Pregătirea încăperilor, tehnicii, utilajului pentru predarea 

serviciului 

6.30-8.00 

 

Tab. 2. Programul zilnic al unei subdiviziuni IGSU (model-tip)  
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În realitate programul dat în majoritatea subdiviziunilor nu poate fi respectat din 

diverse cauze. Gradul avansat de uzură al tehnicii necesită foarte mult timp pentru 

menținerea acesteia în stare de funcționare, aceste lucrări fiind realizate de către 

efectivul din tură. Numărul de angajați în tură este foarte mic în raport cu volumul de 

activități gospodărești (inclusiv reparații) de întreținere zilnică a sediilor și teritoriului 

unei subdiviziuni, precum și al echipamentului și accesoriilor de intervenție. Procesul 

de preparare a hranei pentru angajații din tură nu este externalizat, ci este realizat de 

același efectiv aflat în serviciu, proces, care la fel consumă timp din programul zilnic. 

Toate aceste activități ocupă cea mai mare parte a timpului din programul zilnic și 

limitează desfășurarea procesului de instruire.  

 

Interoperabilitate 

 Pentru organizarea cooperării cu alte instituții naționale în domeniul 

intervențiilor, în mod special al celor interinstituționale, IGSU a încheiat o serie de 

acte administrative comune (specificate în anexa nr. 3). Aceste documente acoperă 

mai multe domenii: schimbul de informație, organizarea și desfășurarea intervențiilor, 

realizarea unor proceduri comune etc. Totodată, este de menționat faptul, că aceste 

acte nu au acoperire legislativă dedicată și se bazează pe prevederi prin care 

instituțiile au drepturi de a încheia cooperări în diverse forme cum ar fi ordine sau 

instrucțiuni comune, protocoale, acorduri etc. 

În mod similar sunt reglementate și unele tipuri de intervenții transfrontaliere, în 

mod particular cele legate de România care au rezultat și au fost dezvoltate prin 

proiectul finanțat din fondurile UE (proiectul „SMURD”). În acest caz, acoperirea 

legislativă și normativă fiind foarte solidă şi existând acorduri interguvernamentale, 

ordine comune și chiar proceduri interinstituționale și internaționale elaborate,  

aprobate, testate și aplicate în activitatea cotidiană (specificate în anexa nr. 4). 

 

 Capacităţi şi dotări 

 Deşi, au fost efectuate îmbunătăţiri şi modificări substanţiale la capitolul „dotări” 

şi la nivelul strategic de organizare, modul de planificare, pregătire, organizare şi 

desfăşurare a intervenţiilor subdiviziunilor IGSU continuă să fie influenţat de 

modelul organizatoric al fostei URSS în virtutea moştenirii tehnico-materiale şi 

tehnologice. Această moştenire influenţează capacităţile operaţionale de intervenţie, 

timpul de răspuns, modul de pregătire a efectivului, modul de completare a 

servantului de luptă, eficienţa intervenţiilor (inclusiv cea financiară) etc. 
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Fig. 4. Sursele de formare a parcului de autospeciale de intervenţie în cadrul IGSU 

 

 
Fig. 5. Parcul tehnicii de intervenţie în cadrul IGSU (Situaţia la 01.01.2019) 

 

Autospecialele, în cea mai mare parte, sunt cu termenul de exploatare depăşit de 

câteva ori şi au o vechime medie ce depăşeşte 24 de ani. Divizarea pe modele şi 

vechimea medie este redată în figura următoare. 
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Fig. 6. Detalierea vechimii medii pe modele de autospeciale 

 

O problemă cu totul aparate îl reprezintă nivelul de dotare cu autoscări și/sau 

autospeciale cu braț cotit, în mod special în localitățile urbane. Această deficiență 
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dotare există doar o singură autospecială cu braț cotit ce poate ajunge până la 

înălțimea de 70 m (aproximativ etajul 22-23) și o singură autoscară ce poate fi extinsă 

până la o înălțime de 53 m (aproximativ etajul 16-17), celelalte fiind de 30 m (maxim 

etajul 9).  

Aproape 1/3 din autospecialele de intervenţie au fost donate de către organizaţii 
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pentru desfăşurarea intervenţiilor generate de incompatibilităţi la echipamente şi 

accesorii, în mod special în cazul intervențiilor de complexitate mai mare când 
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„Горизонт”, „Draeger”, „MSA”, „Spiromatic”, „Scott”, „Prosalv” etc.), precum și la 

ținuta de intervenție care diferă atât prin design și calitate, cât și coloristică.  

Tehnica inginerească specială practic lipseşte în subdiviziunile IGSU. Această 

problemă a afectat intervențiile majore din ultimii ani (exploziile din blocurile de 

locuit din mun. Chișinău, or. Soroca și or. Cantemir; inundațiile din 2008 și 2010; 

catastrofa aviatică etc.) și a impus IGSU să contracteze tehnica specială de la 

operatori economici (macara, excavator, buldozer, tractor, basculante de capacitate 

mare etc.).  

Contractarea acestor tipuri de resurse din exterior pentru intervenție este 

anevoioasă din mai multe considerente. În primul rând, legislația cu privire la 

achiziții nu prevede nici o procedura urgentă de achiziție de servicii și/sau bunuri, iar 

respectarea întocmai a mecanismului de achiziții este de durată și face imposibilă 

contractarea în mod legal a resurselor din exteriorul instituției pentru intervenție. În al 

doilea rând, IGSU fiind o instituție publică cu finanțare de la bugetul de stat nu-și 

poate planifica în buget astfel de cheltuieli, deoarece ele nu pot fi prognozate, iar 

asumarea cheltuielilor neacoperite financiar reprezintă o încălcare a legislației (art. 66 

al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2016). 

În al treilea rând, legislația nu permite și nu prevede precontractarea achiziției de 

servicii și/sau bunuri cu plata în avans și plăți ulterioare pentru volumul de servicii 

prestate de-facto (alin. 5, art. 66 al aceleiași legi).  

Nivelul de asigurare al subdiviziunilor IGSU cu utilaj şi accesorii pentru 

intervenţie este neuniform şi fragmentat în mare măsură. Accesoriile pentru trecerea 

şi refularea apei/spumei (cu excepţia furtunurilor) sunt, la fel ca şi autospecialele, în 

mare parte moştenite de la fosta URSS. În ultimii 10 ani au fost făcute eforturi 

considerabile pentru a creşte nivelul de asigurare logistică a subdiviziunilor de 

intervenţie cu utilaj, accesorii şi echipamente speciale preponderent din surse 

alternative (donaţii, proiecte mici etc.), însă soluţiile identificate şi posibilităţile 

financiare nu au permis IGSU să asigure integral toate subdiviziunile cu echipamente 

conform normelor. Această deficienţă creşte timpul de răspuns la unele tipuri de 

intervenţii (de exemplu scafandri, pompe de apă de capacitate mare, CBRN etc.) din 

cauza distribuirii neuniforme a resurselor de intervenţie în Republica Moldova.  

 

Suport logistic  

În condiţiile în care cheltuielile 

capitale sunt infime, iar investiţiile 

capitale sunt practic inexistente, IGSU 

este nevoit să-şi prioritizeze activităţile 

cotidiene limitând substanţial 

componenta de instruire continuă, 

precum şi cea iniţială. Astfel, asigurarea 

logistică a procesului didactic, precum şi 

diminuarea considerabilă a sesiunilor de 

instruiri practice are un impact negativ  

 
 Fig. 8. Structura medie anuală a bugetului IGSU 

asupra procesului de pregătire şi menţinere a capacităţii operaţionale a IGSU.  

Asigurarea logistică a intervenţiilor, în special a celor de durată, nu este 

acoperită integral atât din punct de vedere al legislației, câr şi a resurselor. La fiecare 

Cheltuieli de 
personal; 

81,52% 

Cheltuieli 
curente; 
15,28% 

Cheltuieli 
capitale; 

1,86% 

Investiţii 
capitale; 

1,31% 
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intervenţie cu o durată de peste 5 – 6 ore asigurarea suportului logistic reprezintă de 

fiecare dată o improvizare, cel mai bun exemplu fiind problema asigurării cu hrană şi 

apă potabilă (sau ceai cald în perioada rece a anului) atât a personalului de 

intervenţie, cât şi a personalului auxiliar şi cetăţenilor afectaţi. Este de menţionat 

faptul, că pentru organizarea şi realizarea unui suport logistic complex, unitar şi 

integrat în cadrul IGSU nu există documente de planificare a dezvoltării acestui 

domeniu în lipsa acoperirii legislative/normative şi a perspectivei financiare asociate. 

 

Tehnologii şi comunicaţii 

Domeniul de comunicaţii este unul critic pentru întregul domeniu de intervenţii 

al IGSU. Nici o intervenţie nu poate fi pregătită şi realizată fără comunicaţii, acesta 

fiind un domeniu critic. Subdiviziunile de intervenţie au utilizat întotdeauna mijloace 

de comunicare în funcţie de nivelul de dezvoltare al domeniului de comunicaţii. O 

atenţie deosebită mereu a fost atribuită comunicaţiilor fără fir având în vedere 

specificul intervenţiilor pe domeniul de competenţă al IGSU. 

Comunicarea între toate subdiviziunile IGSU poate fi realizată cu ajutorul 

tehnologiilor cu fir în condiţii în care toate subdiviziunile sunt dotate cu telefonie fixă 

şi conexiune la internet. În această tehnologie, IGSU este complet dependent de 

furnizorii de servicii (SA Moldtelecom şi provider-ii de conexiune la Internet).  

Resursele de intervenţie care părăsesc sediile subdiviziunilor pot menţine 

comunicarea cu orice subdiviziune sau resursă de intervenţie în tehnologia fără fir cu 

ajutorul telefoniei mobile GSM (provider-ul actual este SA Moldcell), care are o 

acoperire de aproape 100% pe teritoriul ţării. În acest caz, IGSU este iarăşi dependent 

de un furnizor comercial de servicii.  

În prezent subdiviziunile IGSU utilizează mai multe tipuri şi tehnologii de 

comunicaţii.  
 

Reţele de comunicaţii utilizate 

Cu cine sunt realizate comunicaţiile 
Direcțiile 

situații 
excepționale 

Secțiile 

situații 
excepționale 

Subdiviziunile 

MAI 

Autorităţi ale 

administraţiei 
publice 

centrale şi 

locale 

Instituţii/Organizaţii 

internaţionale 
specializate 

Reţeaua de telefonie fixă (analogica, IP) + + + + + 

Reţeaua transport date (Internet, WAN, 

VPN) 
+ + + + + 

Reţeaua de telefonie mobilă + + + + - 

Reţeaua de radiocomunicaţii analogice în 

banda de frecvenţe VHF(136-160 MHz) 
+ 

doar locală 
+ 

doar locală 
- - - 

Reţeaua de radiocomunicaţii analogice în 

banda de frecvenţe HF (3-30MHz) * 
+ - - - - 

Reţeaua de radiocomunicaţii digitale în 

standard TETRA 
+ + + - - 

Reţeaua comunicaţii prin satelit ** … … … … … 

* existentă în 7 subdiviziuni, din care 5 în stare de funcționare 

** există echipament, însă nu există abonament pentru canalul de comunicații 
 

Tab. 3. Comunicații existente în cadrul IGSU 

 

Unele subdiviziuni au în dotare staţii radio analogice ce permit comunicarea la 

distanţe scurte de 1-3 km (de regulă între persoanele din aceeaşi subdiviziune). 

Distanţa de comunicare cu ajutorul acestei tehnologii poate fi extinsă, însă aceasta 
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presupune construcţia unei infrastructuri de repetoare interconectate similară cu 

reţeaua GSM, necesitând investiţii substanţiale în acest sens.  

Pentru a asigura o cale de comunicare de rezervă în cazul căderii tuturor 

mijloacelor de comunicare, IGSU continuă să menţină în unele subdiviziuni staţii 

radio „P-130” (de producţie sovietică) pe unde scurte. Aceste mijloace nu sunt 

utilizate în activitatea cotidiană.  

Unele subdiviziuni din cadrul MAI (Inspectoratul General al Poliţiei de 

Frontieră şi Serviciul de Tehnologii Informaţionale) au iniţiat crearea în Republica 

Moldova a unei infrastructuri de comunicaţii radio digitale în standardul TETRA. 

Având în vedere faptul că reţeaua permite utilizarea partajată a acesteia de mai multe 

instituţii simultan, IGSU a decis trecerea treptată la aceasta în funcţie de posibilităţile 

de achiziţie a terminalelor de comunicaţii. În acest fel se urmăreşte evitarea unor 

cheltuieli pentru crearea unei infrastructuri paralele de comunicaţii (de exemplu radio 

convenţional).  În prezent, nivelul de acoperire a reţelei TETRA se concentrează 

preponderent pe frontiera vestică a ţări, însă conform planurilor existente, acoperirea 

la nivel naţional urmează să fie atinsă către anul 2020. 

IGSU are în dotare o autospecială de comunicații în standardul TETRA capabilă 

să creeze o celulă independentă TETRA sau una conectată la infrastructură. 

Autospeciala este dotată și cu echipament de comunicații prin satelit, receptorul fiind 

instalat pe teritoriul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (în apropiere de 

„creierul” infrastructurii TETRA). În același timp, canalul de comunicații prin satelit 

nu este activ din lipsa unui abonament în condițiile limitărilor financiare (ofertele 

anterioare indicau costuri care variau în limitele a 30-40 mii Euro/an).  
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Fig. 9. Acoperirea actuală a infrastructurii TETRA 

 

Instruire şi formare 

Sistemul actual de formare profesională a angajaților IGSU pentru 

compartimentul „intervenții” este unul segmentat. Infrastructura existentă și resursele 

disponibile condiţionează substanţial calitatea procesului de formare profesională. 

Modul de formare al corpului de ofițeri și de subofițeri diferă. 

În Republica Moldova nu există nici o instituție superioară de învățământ 

specializată în pregătirea resurselor umane pentru corpul de ofițeri al IGSU. În aceste 

condiții IGSU depune eforturi pentru pregătirea ofițerilor în instituții superioare de 
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învățământ de peste hotare, preponderent în România  la Academia de Poliție „A. I. 

Cuza”, Facultatea Pompieri, în baza acordurilor bilaterale semnate. Deși, anual sunt 

detașați la studii în cadrul acestei instituții în mediu câte 5 persoane, puțini dintre 

absolvenți facultății revin în Republica Moldova preferând încadrarea conform 

specialității în subdiviziunile similare din România în baza motivației salariale.  

În calitate de soluție de alternativă IGSU a reușit, în cooperare cu Universitatea 

Tehnică a Moldovei, să introducă specialitatea „Inginerie antiincendii și protecție 

civilă” (ciclu I) în cadrul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru. Programul de 

studii este orientat preponderent către o instruire teoretică și pregătire de specialiști în 

ramura „supraveghere de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției 

civile”, domeniu atribuit ca urmare a reformei organelor cu funcţii de control unei 

instituții noi create – Agenția de Supraveghere Tehnică. Totuși, o parte din 

absolvenții facultății se încadrează în IGSU. 

Întregul personal recrutat (corpul de ofițeri și subofițeri) sunt formați profesional 

în două etape: 

Etapa I Formarea profesională inițială 

 Faza 1 – 10 zile în cadrul subdiviziunii (câte 6 ore pe zi); 

 Faza 2 – în cadrul Centrului Republican de Instruire al IGSU (durata 

cursului stabilită în funcţie de categorie). 

Etapa II Formarea profesională continuă – organizată și desfășurată în cadrul 

subdiviziunii în conformitate cu programul aprobat anual.  

 
Fig. 10. Formarea profesională pentru personalul recrutat 

 

Programul pentru categoria de „subofițeri” care reprezintă cea mai mare parte din 

personalul de intervenție din cadrul IGSU este unul de tip modular care cuprinde 

următoarele module: 

 Modul introductiv; 

 Modulul: Protecţia populaţiei si teritoriului; 

 Modulul: Serviciul protecţiei împotriva gazelor şi fumului; 

 Modulul. Acordarea primului ajutor necalificat; 

 Modulul: Desfășurarea lucrărilor de salvare din fântâni; 

 Modulul: Stingerea incendiilor; 

 Modulul: Desfăşurarea lucrărilor de descarcerare (la accidente rutiere); 

 Modulul: Desfăşurarea lucrărilor la intervenţii cu prezenţa substanţelor periculoase 

(substanțe chimice); 

 Modulul: Pregătirea psihologică;  

timpul 10 zile 6 luni 

18 săptămâni 

6 săptămâni 

... 

... 
ofițeri 

subofițeri 

FORMAREA INIȚIALĂ FORMAREA CONTINUĂ 
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 Modulul: Pregătirea fizică; 

 Modulul: Practica de curs; 

 Modulul final. 

Pentru unele categorii de subofițeri există, la fel, cursuri speciale care sunt 

organizate și desfășurate în funcție de necesitățile operaționale (conducători auto, 

scafandri etc.). 

Începând cu anul 2018 a fost iniţiat procesul de formare profesională a 

subofițerilor peste hotarele ţării. Astfel, în cadrul Școlii de Subofițeri de Pompieri și 

Protecție Civilă, or. Boldești-Scăieni, România au fost delegaţi pentru instruire primii 

10 angajați ai IGSU în baza unui acord bilateral de cooperare. 

Asigurarea financiară și logistică a procesului de instruire desfășurat de Centrul 

Republican de Instruire nu permite desfășurarea instruirii la nivelul provocărilor, 

necesităților actuale și așteptărilor IGSU. Lipsa condițiilor decente de cazare, dotările 

sumare cu mijloace didactice (autospeciale de diferite tipuri, echipamente, accesorii, 

utilaje și mijloace speciale etc.), precum și lipsa unor încăperi și spații special 

amenajate (poligoane special amenajate, bazin de apă, machete de clădiri la scara 1:1, 

diverse simulatoare etc.) limitează creșterea capacității operaționale a IGSU, precum 

și afectează securitatea desfăşurării intervențiilor. Drept exemplu pot servi numeroase 

cazuri de inversare/accidentare a autospecialelor de intervenție aflate în misiuni, ce 

au avut loc în ultimii ani, fiind direct și indirect generate de starea precară a bazei 

didactice şi de formare: lipsa simulatoarelor și poligoanelor special amenajate, 

precum și ponderea foarte mică a sesiunilor practice de instruire de conducere a 

automobilelor speciale în diferite condiții. 

Deși, sunt incluși în schema lanțului de comandă la intervenții și uneori participă 

la intervenții, în special cele complexe, conducătorii subdiviziunilor teritoriale 

(Direcții și secții situații excepționale) în mare parte nu posedă aptitudini și 

deprinderi dezvoltate necesare pentru conducerea intervențiilor în virtutea obligațiilor 

cotidiene specifice funcției, care preponderent acoperă doar aspectul managerial. 

Aceeaşi situaţie este caracteristică şi procesului de formare continuă a acestei 

categorii de angajați, unde planurile de instruire conțin aproape în totalitate tematici 

teoretice și manageriale. 

 

Securitatea şi igiena muncii 

Condiţiile specifice de activitate ale angajaţilor IGSU (în regim de 24 de ore, la 

locurile accidentelor, avariilor, incendiilor, la lichidarea consecinţelor situaţiilor 

excepţionale etc.) sunt în măsură să influenţeze negativ starea fizică şi de sănătate a 

acestora. Regimul extenuant, stresul psihologic şi fizic, activități desfăşurate în medii 

nefavorabile duc la agravarea sau apariţia mai multor maladii şi disfuncţionalităţi.  
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Fig. 11. Frecvența afecțiunilor la angajații IGSU (media pentru anii 2016-2018) 

 

În figura de mai sus sunt reprezentate afecțiunile prezentate de angajații IGSU, 

fără a se lua în calcul afecțiunile sezoniere (infecții respiratorii acute etc.). „Tabloul” 

sănătății IGSU este alcătuit în baza datelor oferite de către Direcția medico-militară a 

MAI pentru perioada anilor 2016-2018 în baza adresărilor la medic.  
 

Stresul fizic şi cel 

psihologic, condiţionat de 

specificul desfășurării 

activității de muncă, precum și 

lipsa unui mecanism de 

monitorizare a modului în care 

se alimentează angajații IGSU 

în timpul orelor de program, 

precum și în afara acestuia 

(necesarul zilnic de calorii şi 

nutrienţi, apă potabilă etc.) se 

răsfrânge asupra stării de 

sănătate a personalului.  

 
Fig. 12. Afecțiunile angajaților IGSU spitalizați în 2018 

 

O sinteză a cazurilor de spitalizare a angajaților IGSU în anul 2018 indică aceeași 

tendință: cele mai frecvente maladii sunt cele legate de hipertensiune arterială, urmate 

de afecțiuni hepatice și ale tractului digestiv etc. 

 

Analiza datelor expuse mai sus permite identificarea și scoaterea în evidență a 

unor constatări și concluzii, însă fără a ne limita la acestea. 

1. În condițiile unei finanțări austere IGSU și-a concentrat prioritățile 

preponderent asupra dotărilor care reprezintă elementul critic al domeniului 

„intervenții” în defavoarea celorlalte aspecte cum ar fi pregătirea profesională, 

fortificarea bazei normative și metodologice, standardizarea, planificarea etc. În acest 
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fel IGSU a reușit totuși să-și păstreze și parțial să-și dezvolte în ultimii 15 ani 

capacitatea operațională, în cea mai mare parte datorită donațiilor de echipamente 

folosite şi scoase din uz venite din exteriorul ţării.    

2. În pofida eforturilor depuse, peste 50% din dotările existente ale IGSU sunt 

totuși reprezentate de tehnica și echipamentul moștenite de la fosta URSS, iar 

multitudinea de surse de dotare pe lângă beneficiile obținute prezintă și riscuri legate 

de incompatibilități ale echipamentului contribuind astfel la creşterea vulnerabilităţii 

domeniului „intervenții”. 

3. Limitările și deficiențele pe care încearcă să le depășească IGSU încă nu au 

permis formarea unei concepţii referitoare la organizarea și realizarea intervențiilor, 

modelul existent rămâne a fi unul rigid și orientat cu precădere pentru intervenții în 

caz de incendii. Acesta nu permite în deplină măsură organizarea unui dispozitiv 

modular la nivel de inter-subdiviziuni în funcție de necesitățile interne ale țării, 

precum și cele externe care să permită Republicii Moldova să participe la misiunile 

internaționale de ajutorare și în acest fel să contribuie la exportul serviciilor de 

securitate. 

4. Organizarea şi realizarea intervenţiilor de comun cu celelalte servicii de 

urgenţă (poliţia, ambulanţa) se bazează pe prevederi legislative/normative cu caracter 

general, dar nu pe un cadru legal dedicat. Experienţa acumulată a demonstrat faptul, 

că succesul unor astfel de operaţiuni depinde în mare măsură de capacităţile  de 

organizare a conducătorilor de intervenţie din serviciile de urgenţă antrenate. 

Antrenarea altor tipuri de resurse de intervenţie din exteriorul IGSU (tehnică 

inginerească, servicii transport de peste hotare, servicii funerare etc.) este foarte 

anevoioasă, rigidă şi extrem de lentă sau chiar imposibilă pentru aplicare în condiţii 

reale la o necesitate urgentă. 

5. Condițiile actuale de activitate asociate serviciului în subdiviziunile IGSU pe 

lângă factorul de risc profesional, sunt stresante atât fizic, cât și psihologic. Pentru a 

diminua stresul acumulat de angajații IGSU în timpul activității în subdiviziuni, 

precum și pentru a face profesia de „salvator și pompier” mai atractivă, condițiile de 

activitate trebuie îmbunătățite permanent. 

 

2. SOLUŢII. NECESITĂŢI ACTUALE ŞI PROSPECTIVE 

 

Domeniul de organizare și realizare a intervențiilor (în continuare domeniul 

intervențiilor) în cadrul IGSU trebuie să fie unitar, integrat, complex, flexibil și fiabil 

în același timp. Acesta urmează să fie bazat pe principiul de „conducere unică” la 

toate compartimentele – analiza și planificare, organizare și realizare, pregătire și 

evaluare, dotări și dezvoltare etc. Domeniul intervențiilor trebuie organizat și 

dimensionat astfel, încât să poată realiza întreg spectru de intervenţii atât în interiorul 

țării, inclusiv cu participarea resurselor de intervenție din afara IGSU, cât și să 

asigure participarea la intervenții peste hotarele ţării. Pentru a atinge aceste scopuri 

sunt necesare acțiuni complexe și interdependente care vizează actualizarea actelor 

legislative/normative și celor administrative interne, elaborarea unor acte noi, 

reorganizări structurale, modificarea și actualizarea sistemului de pregătire și al 

curriculei, îmbunătățirea dotărilor și procedurilor, crearea unui mecanism de evaluare 
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și perfecționare, definirea şi implementarea unor standarde în procesele desfășurate 

etc. 

Pentru a acoperi întreg spectru de probleme, dezvoltarea domeniului „intervenţii” 

trebuie realizată într-un mod sistemic prin atingerea unor obiective majore: 

Obiectivul 1 - organizarea uniformă şi unitară a subdiviziunilor; 

Obiectivul 2 – utilizarea unui sistem modular de formare continuă a personalului; 

Obiectivul 3 - planificarea şi eficientizarea dotărilor; 

Obiectivul 4 – dezvoltarea sistemului intern de evaluare a intervenţiilor şi a 

capacităţii de intervenţie; 

Obiectivul 5 – elaborarea şi aplicarea mecanismului de participare la misiuni 

internaţionale şi de solicitare a acestora. 

Activităţile planificate pentru dezvoltarea domeniului „intervenţii” sunt încadrate 

în obiectivele majore, iar mai jos este specificată descrierea pentru fiecare obiectiv în 

parte. 

 

Obiectivul 1 - Organizarea uniformă şi unitară a subdiviziunilor 

Pornind de la ideea că intervenţiile reprezintă o reacţie la anumite situaţii de 

urgenţă şi/sau excepţionale produse, urmează a fi definită lista tuturor tipurilor (și 

subtipurilor) de intervenții pentru care vor fi pregătite subdiviziunile IGSU. Modelul 

de organizare a domeniului „intervenții” va fi corelat cu tipurile/subtipurile de 

intervenții efectuate de IGSU. Astfel va exista mai multă claritate în organizarea 

activității, precum și va fi facilitată planificarea graduală a proceselor orientate spre 

dezvoltarea capacității operaționale generale a IGSU. Lista dată va fi completată în 

funcţie de evoluţia şi apariţia situaţiilor de urgenţă/excepţionale noi.  

Nr. 
Cod 

intervenție 
Denumirea tipului de intervenții în regim prioritar  Notă 

 I Lichidarea incendiilor în/la: 

 I 01 Sectorul locativ:  

 I 01.1 Case de locuit private    

 I 01.2 Apartamente  

 I 01.3 Anexă/Şopron  

 I 01.4 Stog de fîn/paie  

 I 01.5 Subsol (beci)  

 I 01.6 Alte clădiri şi încăperi locative  

 I 02 Clădiri cu destinaţie industrială  

 I 03 Încăperi de depozitare ale întreprinderilor de producţie  

 I 04 Depozite, baze şi încăperi de comerţ  

 I 05 Instituţii de învăţământ  

 I 06 Instituţii pentru copii  

 I 07 Obiective de concentrare în masă a populaţiei  

 I 08 Instituţii  administrative şi publice  

 I 09 Instituţii medicale şi profilactice  

 I 10 Obiective ale agriculturii  

 I 11 Obiective în fază de construcţie  

 I 12 Construcţii, instalaţii  

 I 13 Terenuri de păstrare sub aer liber a materialelor, bunurile 

agricole: 

 

 I 13.1 Baza petrolieră  

 I 13.2 Pădure  
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 I 13.3 Lan de culturi cerealiere  

 I 13.4 Stog, căpiţă de fân, paie  

 I 14 Mirişte  

 I 15 Gunoi  

 I 16 Vegetație/Iarbă uscată/stuf/puf de plop  

 I 17 Arderea bucatelor pe plită  

 I 18 Mijloace de transport:  

 I 18.1 În transport auto  

 I 18.2 În transport feroviar  

 I 18.3 În transport aerian/fluvial  

 I 18.4 Combină  

 I 18.5 Altele   

 D  Intervenţii salvare-deblocare:  

 D 1 Descarcerare din transport auto persoane adulți/copii  

 D 2 Descarcerare din transport auto cadavre adulți/copii  

 D 3 Descarcerare din dărâmături persoane adulți/copii  

 D 4 Descarcerare din dărâmături cadavre adulți/copii  

 D 5 Deblocarea/tractarea automobilelor  

 D 6 Deblocarea uşilor  

 E Extragere-salvare:  

 E 01 Salvarea/Extragerea din fântâni persoane adulți/copii  

 E 02 Salvarea/Extragerea din fântâni cadavre adulți/copii  

 E 03 Salvarea/Extragerea din bazine acvatice persoane adulți/ 

copii 

 

 E 04 Extragerea din bazine acvatice cadavre adulți/ copii  

 P  Pomparea apei din:  

 P 01 locuințe/gospodării private  

 P 02 obiective publice/industriale/ comerciale  

 P 03 pentru prevenirea și/sau lichidarea inundațiilor  

 S Salvare:  

 S 1 Salvarea de la înălţime  

 S 2 Salvarea animalelor  

 S 3 Lichidare pericol de viaţă  

 C  Intervenţii de căutare:  

 C 1 Pe apă  

 C 2 Sub apă  

 C 3 Sub gheață  

 C 4 Sub dărâmături  

 C 5 Sub pământ  

 C 6 În teren   

 C 7 În pădure  

 C 8 La salvarea persoanelor adulți/copii  

 C 9 La extragerea cadavrelor adulți/copii  

 CBRN Intervenții CBRN:  

 CBRN 01 Cercetarea accidentelor CBRN  

 CBRN 02 
Căutarea și evacuarea persoanelor din zonele accidentelor 

CBRN 
 

 CBRN 03 Localizarea și lichidarea accidentelor CBRN    

 CBRN 04 Decontaminarea efectivului/populației    

 CBRN 05 Decontaminarea teritoriului/încăperilor/bunurilor  

 CBRN 06 Transportarea deșeurilor CBRN  

 CBRN 06 Remedierea CBRN  
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 SMURD Intervenții la acordarea primului ajutor medical și/sau 

calificat 

 

 Y Alte intervenții  

 MAI În comun cu alte subdiviziuni MAI  

    
 

Tab. 4. Intervențiile în regim prioritar 
 

Nr. 
Cod 

intervenție 
Denumirea tipului de intervenții în regim non-prioritar Notă 

 X  Alte intervenţii: 

 X 01 Exerciţii, instrucţiuni şi aplicaţii tactice de specialitate  

 X 02 Lucrări gospodăreşti, alimentarea cu combustibil  

 X 03 Lucrări neefectuate  

 X 04 Întoarceri din drum  

 X 05 Control de informaţii  

 X 06 Deplasări la apeluri false  

 X 07  Asigurarea securității în timpul desfășurării măsurilor în 

masa (concerte, manifestări culturale, artistice, sportive, 

întrunirii, mitinguri, proteste, etc.) 

 

 X 08 Tractarea mijloacelor de transport rămase blocate  

 X 09 Transportarea bunurilor către localități izolate  

 X 10 Suport logistic:  

 X 11 Tabăra de câmp (corturi)  

 X 12 Bucătărie de câmp  
 

Tab. 5. Intervențiile în regim non-prioritar 
 

Definirea tipurilor de intervenții realizate de subdiviziunile IGSU va fi urmată de 

standardizarea treptată a proceselor. Astfel, vor fi definiți parametrii standard 

(standarde minime) care vor permite atât planificarea dezvoltării domeniului, cât și 

monitorizarea/evaluarea acestei evoluții. Standardele vor cuprinde standarde minime 

cum ar fi cele legate de pregătirea profesională şi calificări, de dotări la nivel de 

persoană şi la nivel de subdiviziuni, de timp, de încadrare cu personal şi vor duce la 

eliminarea treptată a incompatibilităţilor. Prin elaborarea unor proceduri vor fi 

unificate în mare parte procesele desfășurate în subdiviziuni.  

La fel, urmează a fi definit fiecare tip de echipă de intervenție, modul de 

completare cu efectiv și mijloace. Fiecare echipă va avea specializări multiple pentru 

a putea realiza un spectru larg de intervenții. În calitate de exemplu este redată 

organizarea unei gărzi din unitate. 
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Tab. 6. Organizarea unei gărzi în tura de 24 de ore (USP) 

 

Din tabelul nr. 6 se poate observa faptul, că garda este organizată multidisciplinar 

și fiecare persoană încadrată posedă mai multe calificări. În același timp, nu există 

vreo calificare în care să existe mai puțin de 2 persoane care o posedă, cu excepția 

K9. Prin acest mod de organizare este asigurată atât eficiența operaţională şi 

financiară a IGSU, cât și securitatea desfășurării intervențiilor.  

Un alt exemplu poate servi organizarea unei echipe din tura de serviciu în cadrul 

Detașamentului de căutare-salvare (tab. nr. 7).  

 
Tab. 7. Organizarea unei gărzi în tura de 24 de ore (DCS) 

 

Din ambele exemple se poate observa faptul, că întregul efectiv posedă unele 

calificări (obligatorii) comune, iar pentru alte specializări calificările diferă. Acest 
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principiu de „calificări generale + calificări speciale diferenţiate” urmează a fi aplicat 

treptat şi într-un mod planificat în toate subdiviziunile de intervenţie. 

Subdiviziunile de intervenție în cadrul IGSU vor fi divizate în 4 tipuri în funcție 

de capacitatea operațională. Pentru a putea realiza tipurile de intervenții specificate 

mai sus, subdiviziunile de intervenție urmează să posede anumite capacități de 

intervenție, sistematizate în tabelul de mai jos.  

 

Nr. Capacitatea de intervenţie 
Detaşament 

căutare-salvare 

Detaşament 

salvatori și 

pompieri 

Unitate 

salvatori și 

pompieri 

Post salvatori 

și pompieri 
Notă 

          Intervenţie 

 Stingere incendii  

Salvare-deblocare 

Generare curent electric 

Iluminare 

Salvare din fântâni 

CBRN Cercetare 

X X X X 

 

 Lucrări la înălțime  X X X   

 Descarcerare uşoară X X X X  

 Descarcerare medie X X X   

 Descarcerare grea X X X   

 Pompare apă (capacitate 

mică/medie) 
X X X X 

 

 Pompare apă (capacitate mare) X     

 Lucrări de căutare-salvare pe/sub 

apă (Scafandri) 
X X X  

 

 Lucrări de salvare cu tehnică de 

tracțiune (șinelată) 
X  X  

 

 Lucrări de construcție a barajelor 

temporare de protecție împotriva 

inundațiilor 

X X X  

 

 CBRN Decontaminare X     

 SMURD (B2) X  X   

 SMURD (C1) X  X   

 K9 X  X   

          Suport logistic 

 Bucătărie de câmp X     

 Alimentarea cu combustibil X     

 Transportarea de bunuri X X X   

 Amenajarea corturi X  X   

 Utilizarea tehnicii inginerești 

(excavator, macara, buldozer) 
X  X  

 

          Capacităţi specifice 

 Stingere incendii pe apă   X  Giurgiuleşti 

 Colectare produse petroliere 

scurse 
  X  Giurgiuleşti 

 TETRA Staţie Mobilă X    3 în total 
 

Tab. 8. Capacitățile minime ale subdiviziunilor IGSU 
 

Atingerea modelului de organizare sistematizat în tabelul nr. 8 necesită atât timp, 

cât şi resurse umane şi financiare suplimentare. Până la atingerea nivelului dat, 

dezvoltarea capacităţii operaţionale va avea loc prin metoda de complementare. 

Astfel, toate subdiviziunile dintr-o garnizoană vor avea calificările generale pentru 

intervenţii. Calificările speciale vor fi împărţite a câte 1-3 între acestea astfel, încât 

toate calificările să fie prezente într-o singură garnizoană, dar în diferite subdiviziuni. 

Aplicarea temporară a acestui model de intervenţie va avea un singur neajuns, cel 

legat de timpul de răspuns al „resursei speciale” de intervenţie cauzat de deplasare în 

zona vecină de intervenţie, având în vedere faptul, că aceste tipuri de intervenții în 

mare parte au un caracter de regim non-prioritar. 
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Nr. Capacitatea de intervenţie 

Unitatea 

reședință 

a DSE 

Hîncești 

Unitatea  

salvatori 

și 

pompieri 

Leova și 

Leușeni 

Unitatea  

salvatori 

și 

pompieri 

Cimișlia 

și 

Basarabea

sca 

Postul 

salvatori 

și 

pompieri 

Iargara 

Notă 

 Stingere incendii  

Salvare-deblocare 

Generare curent electric 

Iluminare 

Salvare din fântâni 

CBRN Cercetare 

Descarcerare uşoară 

X X X X 

 

 Lucrări la înălțime  X X X   

 Descarcerare medie X X X   

 Descarcerare grea X X X   

 Pompare apă (capacitate mică/medie) X X X X  

 Lucrări de căutare-salvare pe/sub apă (Scafandri)  X    

 Lucrări de salvare cu tehnică de tracțiune 

(șinelată) 
X X X  

 

 Lucrări de construcție a barajelor temporare de 

protecție împotriva inundațiilor 
 X   

 

 SMURD (B2) X X X   

 SMURD (C1) X X X   

 K9 X X X   

 Bucătărie de câmp X     

 Alimentarea cu combustibil X     

 Transportarea de bunuri X X X   

 Amenajarea corturi X     

 Utilizarea tehnicii inginerești (excavator, macara, 

buldozer) 
X    

 

 

Tab. 9. Capacităţi de intervenţie diferențiate şi complementare (exemplu garnizoana Hîncești) 
 

Nivelul capacității operaționale al unei subdiviziuni ar putea fi corelat la un nivel 

de salarizare conform legislației noi (salarizare diferențiată). În acest fel va fi obţinută 

o echitate între volumul de muncă realizat de angajați și retribuirea muncii acestora 

(spre exemplu volumul de muncă realizat de angajații DCS-1 și DCS-2 este net 

superior în comparație cu cel al altor subdiviziuni). În același timp, această corelare 

va acționa ca un stimulent atât pentru angajați în a învăța/însuși/căpăta abilități noi, 

cât și pentru conducerea subdiviziunii în a crește capacitatea operațională a acesteia. 

 

Un aspect important ce se referă la compatibilitatea echipamentului şi accesoriilor 

va fi asigurat la nivelul fiecărei garnizoane. Astfel, într-o singură garnizoană vor fi 

utilizate echipamente şi accesorii cu standarde compatibile. Treptat, în funcție de 

resursele disponibile acest principiu va fi aplicat și la nivel național. În total se 

prevede crearea a 10 garnizoane.  
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Pentru a asigura o coordonare 

unitară și uniformă, precum și pentru a 

organiza un lanț de comandă clar 

structurat în fiecare garnizoană 

urmează a fi instituit un serviciu 

responsabil de conducerea 

intervențiilor. Acest serviciu va fi unul 

puțin numeros – 2 ofițeri în tura de 24 

de ore – și va avea competența de 

conducere a intervențiilor mai 

complexe. Unul dintre acești ofițeri va 

fi totodată responsabil de securitatea 

intervenției, concept adoptat în 

majoritatea statelor UE. Fiind mobil, 

acest serviciu va avea, la fel, 

responsabilitatea de a verifica modul în 

care subdiviziunile din garnizoană își 

mențin capacitatea operațională. 

Existența unui astfel de serviciu este 

necesară în mod special în garnizoane 

unde în subdiviziuni nu există funcții 

de ofițeri în gardă conform statelor de 

personal. Prin această organizare raza  
 

Fig. 13. Garnizoane pentru IGSU 

de acțiune a acestui serviciu va fi limitată la teritoriul unei singure garnizoane (în 

mediu 20-40 km) în comparație cu raza de acțiune a actualului Centru Republican de 

Intervenție Operativă (CRIO) care poate ajunge la distanțe foarte mari (peste 100 

km). Pe lângă reducerea substanțială a timpului de răspuns și diminuarea riscului 

asociat deplasării cu viteză, IGSU va obține un serviciu de 24/24 care va acoperi 

conducerea și/sau coordonarea intervențiilor, precum și verificarea operativă a 

capacității operaționale concomitent în 10 garnizoane. Necesitatea de personal pentru 

acest serviciu este de: 

2 ofițeri în tură X 4 ture X 10 garnizoane = 80 ofițeri. 

Personalul necesar pentru acest serviciu poate fi acoperit din următoarele surse 

interne: actualul CRIO cu ambele filiale (35 funcții), optimizarea actualului Centru 

Automatizat de Dirijare Operativă (CADO) cu ambele filiale (48 funcții) precum și 

din contul corpului de ofițeri încadrați în subdiviziunile teritoriale (ex-inspectori în 

domeniile protecție civilă și apărare împotriva incendiilor). 

 

Având în vedere competențele IGSU în ceea ce privește asigurarea fluxului 

informațional continuu în regim 24/24 (colectarea datelor operative, schimbul de 

informație cu diverse entități, înștiințarea factorilor de răspundere, alertarea 

subdiviziunilor etc.) în cadrul fiecărei garnizoane va fi instituită o funcție de „ofițer 

de serviciu”. Această funcție poate fi suplinită cu subofițeri care urmează a fi instruiți 

în mod corespunzător. Necesitatea de personal pentru această funcție ar fi de: 

 

1 subofițer în tură X 4 ture X 10 garnizoane = 40 subofițeri 
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Personalul necesar pentru acest serviciu poate fi acoperit din contul corpului de 

ofițeri încadrați în subdiviziunile teritoriale (ex-inspectori în domeniile protecție 

civilă și apărare împotriva incendiilor). În cazul lipsei motivate (concediul, detașare 

etc.) a persoanei angajate în funcția dată, atribuțiile acesteia pot fi realizate de un 

ofițer/subofițer din garnizoană în baza unui plan-grafic.  

 

Programul de muncă pentru toate subdiviziunile IGSU va rămâne sincronizat 

indiferent de garnizoană. Gărzile de intervenție vor desfășura activități în tura de 

serviciu de 24 h în conformitate cu Programul stabilit pentru zilele săptămânii luni-

vineri și sâmbătă-duminică, precum și pentru zilele de sărbătoare (anexa nr. 5). 

Prin respectarea Programului este asigurată menținerea capacității operaționale a 

gărzilor de intervenție în regim de 24/24. Programul este unul complex și diversificat 

care cuprinde mai multe activități orientate către pregătirea fizică și specială a 

personalului, întreținerea autospecialelor și echipamentului de intervenție, exersarea 

abilităților/deprinderilor și învățarea unor noi, elaborarea/actualizarea documentelor, 

menținerea climatului moral-psihologic și a disciplinei etc. Un aspect aparte îl va 

constitui pregătirea fizică, care va deveni o activitate zilnică cu caracter obligatoriu. 

Programul de pregătire fizică va fi unic pentru toate subdiviziunile și va fi orientat 

spre dezvoltarea și menținerea formei fizice și rezistenţei angajaților IGSU, iar 

jocurile sportive vor deveni activități suplimentare desfășurate în alte intervale de 

timp din program. O parte din activități (întreținerea autospecialelor de intervenție, 

salubrizarea teritoriului și încăperilor etc.) sunt incluse în program fiind corelate cu 

programul personalului din serviciul cotidian deoarece trebuie supravegheate. 

Implementarea acestui program-tip presupune, la fel, înlocuirea conceptului 

existent prin care fiecare din cele 4 ture are anumite specializări și responsabilități 

(tura I este responsabilă de sursele de alimentare cu apă, tura II este responsabilă de 

SPGF, tura III este responsabilă de gospodăria de furtunuri, tura IV este responsabilă 

de planurile/fișele operative). Astfel, fiecare tură va avea exact aceleași 

responsabilități și specializări și le va realiza în funcție de programul zilnic în care 

intră tura dată fără o divizare în funcție de specializare. Pentru a facilita și unifica 

acest proces urmează a fi elaborate proceduri care vor descrie pașii aferenți fiecărui 

proces. 

 

Personalul de intervenție aflat în misiune trebuie asigurat cu suport informațional 

și decizional pentru a fi luate cele mai bune și eficiente decizii. Totodată, factorul de 

timp, sau de orice altă natură, nu trebuie să reprezinte un impediment în procesul de 

luare a deciziilor pentru personalul aflat în teren. Reieșind din aceasta, suportul 

informațional și decizional pentru personalul de intervenție va fi asigurat de 

dispecerate cu ajutorul tehnologiilor informaționale și de telecomunicații (IT & C).  

Pentru a permite utilizarea cotidiană a acestor posibilități tehnologice, un volum 

important de informație va trebui transferat în formă electronică care va putea fi 

accesată indiferent de distanțe de mai mulți utilizatori. Spre exemplu, planurile și 

fișele operative de intervenție privind lichidarea consecințelor situațiilor excepționale 

și de urgență  vor fi digitizate (nu prin metoda scanării și păstrării în format „.pdf”) și 

stocate într-o bază de date. Aceste documente operative conțin diverse date utile 



27 

 

(despre obiectiv, despre surse de alimentare cu apă, planurile-schemă și căile de 

acces/evacuare, calculul de forţe şi mijloace necesare pentru efectuarea acțiunilor de 

intervenție, recomandări pentru intervenție etc.). La solicitarea personalului de 

intervenție din teren dispecerul va putea accesa datele dorite și oferi răspunsuri sau 

chiar expedia la distanță pe terminalul solicitantului (tabletă) această informație. 

Această soluție este una realistă având în vedere nivelul de dezvoltare al tehnologiei, 

rata de acoperire a teritoriului Republicii Moldova cu internet mobil oferit de 

operatorii de telefonie mobilă (cca 99% din teritoriu), precum și accesibilitatea 

prețurilor pentru astfel de servicii și tehnologii. Un astfel de suport informațional și 

decizional va ajuta substanţial echipele de intervenție, în mod special la efectuarea 

recunoașterii locului producerii situației de urgență, precum și obținerea soluțiilor în 

vederea stabilirii corecte a direcției decisive pentru lichidarea în timp minim a 

situației create având în vedere și posibilitatea de expediere a informației însoțite de 

imagini foto și video.  

 

Fig. 14. Exemplu model de suport informațional pentru luarea deciziilor 

(incendiu la depozitul de prelucrare a lemnului a ÎM  

”Mobidan Group” SRL, șos. Munceşti, 799, mun. Chişinău) 
 

 

Tehnologia data ar fi utilă la toate etapele intervenției având posibilitatea să 

livreze ruta de deplasare și căile de acces, să cronometreze/înregistreze timpii (de 

alarmare, îmbarcare, deplasare, ajungere la locul solicitat, primei intervenții și 

desfășurării dispozitivelor, localizării, lichidării, cât și întoarcerii în subdiviziune). 

Această soluție tehnică va reprezintă un puternic instrument de suport informațional 

pentru resursele de intervenție aflate în teren în virtutea faptului, că vor obține acces 

la un volum foarte mare de informație utilă (imagini foto, hărți electronice, text, 

planuri geometrice și cadastrale, suprapuneri de straturi de date în aplicații GIS etc.) 

care va putea fi accesată practic instantaneu. 

Baza de date 
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Pentru a asigura accesul dispecerilor săi la datele, în special cele grafice, stocate 

în Registrul bunurilor imobile, IGSU urmează să elaboreze modificări la cadrul 

legislativ/normativ pentru a avea dreptul dat (în speţă ceea ce se referă la datele cu 

caracter personal) şi să încheie un acord de cooperare cu Agenţia Servicii Publice 

prin care va fi specificat mecanismul şi instrumentele de acces la aceste date. În acest 

fel securitatea personalului de intervenţie va fi, de asemenea, îmbunătăţită. 

 

Intervențiile comune realizate de ambulanță, poliție și salvatori/pompieri au 

devenit tot mai frecvente în Republica Moldova. Reorganizarea modului de 

dispecerizare a forțelor la apelurile de urgență prin crearea și operaționalizarea 

dispeceratelor integrate în care împreună, fizic în aceeași încăpere, se află dispecerii 

tuturor serviciilor de urgență a dus la reducerea timpului de răspuns la situații de 

urgență complexe, precum și a crescut eficiența intervențiilor comune sau „integrate”. 

În același timp, există deficienţe în ceea ce priveşte acoperirea legală a acestui 

domeniu. Astfel, prin modificarea/actualizarea cadrului legal va fi reglementat 

domeniul de „intervenții integrate” cu specificarea competențelor fiecărui serviciu de 

urgență, care potrivit legislației UE acoperă trei servicii asigurate de stat: ambulanța, 

poliția și pompierii/salvatorii. Această modificare va înlocui modul curent de 

cooperare în baza acordurilor/ordinelor comune și va aduce o claritate și delimitare a 

raporturilor juridice între serviciile de urgență, precum și va crea un mecanism bine 

determinat cu coordonare unitară.  

 

  
 

Fig. 15-16. Exemple de intervenții integrate 
  

Acest mecanism va acoperi toate aspectele legate de intervenții integrate, inclusiv 

modul comun de pregătire, comunicații comune (TETRA și/sau alt standard 

complementar), coordonarea tactică și strategică, intervenții transfrontaliere, suportul 

logistic etc.  
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Suplimentar la intervențiile 

integrate, mecanismul urmează să 

acopere și modul de antrenare, la 

necesitate, a resurselor de 

intervenție din afara serviciilor de 

urgență. Această necesitate a fost 

deseori dovedită în intervenții 

complexe din ultimii 10 ani. Aceste 

resurse de intervenție se referă atât 

la bunuri (de ex. saci pentru 

construcția digurilor temporare, 

lemn pentru stabilizarea 

construcțiilor, produse alimentare, 

obiecte de primă necesitate etc.),  

 
Fig. 17. Schema conceptuală de „intervenții integrate” 

cât și la servicii (arendă de tehnică specială/de construcții, de transport 

terestru/feroviar/aerian, de alimentație etc.). Pentru a putea face posibilă această 

implicare a resurselor de intervenție auxiliare urmează a fi elaborate propuneri de 

modificare a legislației, în mod special cu privire la achiziții și 

planificare/responsabilitate financiară (bugetar-fiscală).  

Pentru implementarea unui sistem de intervenție cu adevărat unitar și integrat, va 

fi necesară standardizarea proceselor în cadrul IGSU. Standardele urmează să 

cuprindă toate aspectele activității personalului de intervenție (intrarea în tură, 

respectarea programului zilnic, participarea la intervenții, normele de dotare, 

realizarea diverselor activități etc.).  

Reglementarea prin standardizare a proceselor va asigura atât o disciplină 

executorie înaltă în IGSU, va crește nivelul de securitate al personalului, precum și va 

permite efectuarea evaluărilor obiective a activității. Standardele de echipament se 

vor baza, în mare parte, pe standardele UE.  

Spre exemplu, echipamentul 

individual de protecție pentru un 

salvator-pompier va fi compus din 

următoarele piese: scurtă și pantaloni 

(EN 469:2010+A1), cizme (EN 

1090:2010), cască cu vizor și lanternă 

(EN 443:2008, EN 16471, EN 16473), 

mănuşi (EN 659:2010+A1), centură de 

siguranţă, cagulă, fluier, toporaș, aparat 

izolant (EN 137:2006) și stație radio 

(după caz). Utilizarea pieselor date va fi 

monitorizată conform procedurilor 

(urmează a fi elaborate) specifice pentru 

fiecare tip, iar scoaterea lor din uz va fi 

determinată de aşa factor ca uzura, cât și 

de capacitatea de protecție (de exemplu la 

unii producători, după 50 de spălări 

costumul de protecție din materialul tip 

 
Fig. 18. Exemplu de echipare a unui salvator-

pompier 
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Nomex nu mai asigură parametri minimi de protecție și trebuie înlocuit). Fiecare 

salvator-pompier va avea în dotare câte 2 seturi de scurtă și pantaloni pentru a asigura 

atât măsurile de igienă individuală legate de ciclurile de spălare/uscare, cât și uzură 

mai lentă a pieselor.  

Pentru unele procese vor fi adoptate standardele UE. Aceasta va permite evitarea 

unor eventuale incompatibilități în viitor în cazul operațiunilor umanitare în interiorul 

și exteriorul Republicii Moldova, precum și va elimina consumul inutil de resurse și 

timp pentru dezvoltarea unor standarde naționale. Spre exemplu, prin Decizia 

Comisiei Europene nr. 762 din 16 octombrie 2014 (de punere în aplicare a Comisiei 

din 16 octombrie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei 

nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism 

de protecție civilă al Uniunii și de abrogare a Deciziilor 2004/277/CE, Euratom și 

2007/606/CE, Euratom ale Comisiei) au fost stabilite, printre altele, standardele 

minime pentru modulele de intervenție de protecție civilă. 

 
 

Fig. 19. Exemplu de modul de pompare de 

mare capacitate 

Fig. 20. Extras din Decizia CE nr. 762 din  

14 octombrie 2014 

  

 
 

Fig. 21. Exemplu de modul de cercetare 

CBRN 

Fig. 22. Extras din Decizia CE nr. 762 din  

14 octombrie 2014 

  

Toate procesele urmează a fi identificate și transcrise în proceduri. Fiecărei 

funcții îi va fi asociat un anumit număr de proceduri pe care angajatul va trebui să le 

însușească și să le aplice. Procesele care nu vor putea fi standardizate vor fi analizate 
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și expuse sub forma de recomandări ajutătoare (ghid, recomandări metodice, cele mai 

bune practici etc.).  

 

Dezvoltarea serviciului SMURD va continua atât la nivel legislativ/normativ, cât 

și la nivelul operațional. Pentru a-i da un impuls acestui proces în cadrul IGSU 

urmează să fie creată o subdiviziune dedicată care va prelua gestionarea şi 

dezvoltarea domeniului dat. Într-un final, capacitatea operaţională pe dimensiunea 

SMURD (tip B2 şi C1) urmează să apară în fiecare detaşament salvare-deblocare şi 

unitate de salvatori şi pompieri, cu excepţia celor dislocate în mun. Chişinău. 

Serviciul SMURD va fi dimensionat astfel, încât să poată răspunde tuturor 

necesităţilor din interiorul ţării, precum şi să acopere sub toate aspectele misiunile de 

peste hotare.  

Modul de finanţare al serviciului SMURD urmează a fi actualizat astfel, încât 

IGSU să poată recupera cheltuielile suportate pentru misiuni interne/externe din 

contul mijloacelor financiare ale Fondului de asigurări obligatorii de asistenţă 

medicală (gestionat de CNAM), precum şi din fondurile companiilor de asigurări.  

Pe lângă dezvoltarea SMURD, toți angajații IGSU urmează să treacă instruiri 

tematice în domeniul acordării primului ajutor medical, iar procesul de instruire în 

acest domeniu va deveni unul continuu.  

Securitatea individuală şi colectivă pentru angajaţii IGSU urmează a fi asigurată 

în toate activităţile aferente desfăşurării serviciului, de la intrarea şi până la ieşirea 

din tură. O atenţie deosebită va fi acordată asigurării securităţii personalului la 

intervenţii. Un amplu proces de acţiuni urmează a fi realizat în acest sens. Aceste 

acţiuni vor cuprinde latura juridică (acte administrative, proceduri, ordine interne, 

recomandări etc.), latura organizatorică (suport informaţional şi de comunicaţii, 

introducerea conceptului de „ofiţer de securitate” în dispozitivul de intervenţie, 

rotaţia efectivului în cazul intervenţiilor complexe şi/sau de durată, suport medical şi 

psihologic, sistem de monitorizare şi control al asigurării securităţii  etc.) şi latura 

logistică (ţinută conform anotimpului, mijloace de protecţie individuală 

euroconforme, apă potabilă în fiecare autospecială pentru a preveni deshidratarea 

angajaţilor, asigurarea cu hrană în cazul intervenţiilor complexe şi/sau de durată, 

dotare cu diverse elemente de asigurare a securităţii etc.). 

 

Documentele pentru realizarea intervenţiilor vor cuprinde în mare parte două 

tipuri de documente: obligatorii şi ajutătoare. Cele obligatorii vor acoperi aspectele 

previzibile ce pot fi reglementate, iar cele ajutătoare vor acoperi aspectele ce nu pot fi 

nici reglementate şi nici anticipate. Documentele cu caracter ajutător vor veni în 

sprijin angajaţilor, în mod special din categoria de conducere, pentru a-i ajuta la 

luarea celor mai bune şi calitative decizii în ceea ce priveşte realizarea intervenţiilor. 

Aceste documente se vor baza atât pe experienţa instituţională acumulată de IGSU, 

precum şi pe experienţa/expertiza din exterior.  

O categorie de documente va acoperi intervenţiile externe care reies din 

angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova. Aceste documente vor avea un 

caracter foarte practic şi vor conţine detalieri maxim posibile pentru toate procesele 

aferente misiunilor IGSU în exteriorul ţării.  
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Nomenclatorul complet de documente în domeniul intervenţiei pentru toate 

tipurile de subdiviziuni urmează a fi aprobat la nivel de IGSU şi modificat/actualizat 

permanent. Aceste documente vor fi tipizate pentru a asigura un sistem unitar şi 

integrat de intervenţii. Documentele respective urmează a fi digitalizate treptat. 

Modul de completare a documentelor, în special al celor cu caracter operativ va fi 

realizat on-line cu precădere de către efectivul de prim răspuns  antrenat nemijlocit în 

activitatea de intervenţie.   

 

Obiectivul 2 - Utilizarea unui sistem modular de formare continuă a 

personalului 

Având în vedere faptul, că instruirea constituie elementul principal de formare a 

unui specialist în orice domeniu, instruirea angajaților IGSU în domeniul intervenții 

urmează a fi îmbunătățită. Instruirea trebuie să devină sistemică și continuă care să 

însoțească orice angajat pe parcursul întregii cariere. Sistemul de instruire trebuie să 

devină atractiv pentru angajații IGSU astfel, încât ei înșiși să dorească să evolueze 

profesional. Dezvoltarea profesională și obținerea treptată și graduală a calificărilor 

trebuie să reprezinte o precondiție pentru avansarea în carieră și o corelare cu nivelul 

de salarizare. Un astfel de sistem va genera competiția între angajați și, implicit va 

creşte calitatea resurselor umane din domeniul de intervenții.  

În același timp, sistemul de 

instruire trebuie permanent 

actualizat și îmbogățit cu tematici 

noi în funcție de evoluția tuturor 

tipurilor de riscuri. Spre exemplu, 

tendința de apariție a 

autovehiculelor cu propulsie 

electrică sau a panourilor 

fotovoltaice trebuie reflectate în 

procesul de instruire la capitolul 

„descarcerări” și „stingerea 

incendiilor” pentru a preveni 

riscurile de electrocutare a 

victimelor, precum și a 

angajaților IGSU. Introducerea în 

resursele de intervenție ale IGSU 

a tehnologiilor moderne (de 

exemplu hidrobaraje, tehnică și 

echipament de precizie înaltă, 

 

ZONE INTERZISE PENTRU TĂIERE 
 

TESLA Model 3 are definite „zone interzise pentru tăiere” din 
cauza intensității mare de curent electric, prezenței buteliilor cu 
gaz comprimat, componentelor SRS și altor pericole. „Zonele 
interzise pentru tăiere” sunt reprezentate în culoarea roz. 

 
 Atenție: Utilizați întotdeuna scule corespunzătoare, 

precum foarfece hidraulice, și purtați echipamente individuale 
de protecție corespunzătoare când efectuați lucrări de taiere a 
vehiculului TESLA Model 3.  
 

 Atenție: Indiferent de procedura de dezasamblare pe care 
o utilizați, ÎNTODEAUNA CONSIDERAȚI FAPTUL, CĂ 
COMPONENTELE SUNT SUB TENSIUNE.    

 

Fig. 22. Exemplu de atenționare în baza modelului de 

autovehicul electric TESLA Model 3 

 

tehnologii informaționale și de comunicații, tehnologii de detecție la distanță a 

victimelor etc.) trebuie, la fel, imediat reflectată în sistemul de instruire astfel, încât 

acesta să devină sustenabil. Analiza intervențiilor, precum și cele mai bune practici 

însușite de IGSU, precum și de instituțiile similare de peste hotare, la fel, trebuie 

introduse în curriculum.  

Sistemul de instruire va rămâne modular și divizat pentru două mari categorii: 

ofițeri și subofițeri. Pentru fiecare din aceste categorii va fi păstrat formatul de 

formare profesională în două etape – formarea inițială și formarea continuă. 
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Curriculumul care cuprinde formarea inițială va conține setul complet de module de 

instruire care să asigure executarea minimului necesar al atribuțiilor de serviciu 

corespunzătoare funcției deținute. Accentul instruirii va fi pus pe aspecte practice, în 

mod special pentru corpul de subofițeri, pentru a asigura dobândirea de cunoștințe și 

deprinderi necesare. În funcție de curriculumul revizuit și actualizat va fi modificată 

și durata formării inițiale.  

Pe termen lung, după operaționalizarea noului centru de instruire ar putea fi 

examinată oportunitatea de formare inițială a subofițerilor în perioada de până la 

încadrare în serviciu, încadrarea fiind condiționarea de promovarea examenelor. 

 

Pentru categoria de ofițeri un accent aparte urmează a fi pus pe procesul de luare 

a deciziilor, management și conducere. Aceștia trebuie să devină capabili să poată 

evalua rapid situația (în timpul intervenției), identifica operativ cele mai bune soluții 

pentru succesul intervenţiei și formula calitativ ordinele date subalternilor.  

Pentru toate categoriile de angajați instruirea ce cuprinde pregătirea psihologică și 

acordarea primului ajutor calificat trebuie să devină obligatorie și corelată cu nivelul 

funcției deținute.  

 

Pentru o planificare clară, transparentă, previzibilă și simplă urmează a fi 

elaborată și aprobată o lista completă de module de instruire (în funcție de categoria 

instruiților). În acest fel, orice angajat își va putea cunoaște și chiar planifica singur, 

în mare parte, evoluția sa în carieră.  

 

Având în vedere faptul, că informația vizuală este percepută de audienți cu mult 

mai bine comparativ cu cea auditivă, procesul de instruire trebuie să includă la 

maxim utilizarea mijloacelor didactice corespunzătoare care să includă informație 

foto/video, manechine etc. 

  
 

Fig. 23-24. Exemple de simulatore pentru instruirea conducătorilor auto 

 

Pentru a optimiza cheltuielile de instruire, o bună parte din sesiunile de instruire 

urmează a fi realizate pe simulatoare mecanice și electronice (inclusiv la calculator), 

iar prin utilizarea aplicațiilor specializate pentru calculator (software) se pot face 

instruiri calitative la capitolul „luarea deciziilor”.   

 

Pentru a crește calitatea sistemului de instruire în domeniul de intervenții în 

cadrul IGSU este necesară întreprinderea unei serii de activități. În primul rând 

necesită îmbunătățiri serioase infrastructura disponibilă de instruire. Accentul este 
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pus pe crearea noului Centru de instruire care să dispună de toate utilitățile necesare 

în acest sens. Acest centru urmează în viitor să preia integral implementarea și 

dezvoltarea sistemului de formare a angajaților IGSU. În al doilea rând, calitatea 

resurselor umane implicate în procesul de formare a angajaților trebuie considerabil 

dezvoltată. Cadrele didactice și angajații urmează să se specializeze aprofundat în 

anumite domenii/subdomenii de activitate ale IGSU, inclusiv cu obținerea titlurilor 

științifice. Acestea, la fel, urmează să însușească metodele și mijloacele didactice 

moderne, inclusiv peste hotare, precum și să dezvolte substanțial aspectele instruirii 

practice. În al treilea rând, îmbunătățirile trebuie să cuprindă și curriculumul (toate 

modulele de instruire). Pentru fiecare modul de instruire trebuie dezvoltat un set de 

materiale (plan-conspect, prezentări foto/video, materiale didactice și cele auxiliare 

etc.) astfel, încât indiferent de locul instruirii sau instructor volumul de cunoștințe 

și/sau deprinderi transferat către audienți să fie uniform. În al patrulea rând, suportul 

logistic și finanțarea pentru sistemul de instruire trebuie revizuite în sensul majorării 

cotei acestuia în bugetul total al IGSU.  

 

Cunoștințele și deprinderile 

dobândite de angajații IGSU în 

procesul de instruire trebuie 

menținute permanent. 

Asigurarea acestui proces este 

realizată în continuare prin 

respectarea programului zilnic 

în subdiviziuni pentru corpul de 

subofițeri, iar pentru ofițeri prin 

convocări periodice. În acelaşi 

timp, prin exerciţii planificate 

şi inopinate se va urmări atât 

atingerea obiectivelor de 

 
Fig. 25. Ciclul programului de management al instruirii 

instruire propuse (pentru fiecare exerciţiu în parte), cât şi o testare a nivelului de 

pregătire cu introducerea ulterioară a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii.  

 

Instruirea peste hotare a angajaților IGSU în domeniul de intervenții va urmări, în 

mare parte, atât dezvoltarea domeniului la general, cât și menținerea 

interoperabilității subdiviziunilor în timpul operațiunilor internaționale de ajutorare. 

Angajații IGSU desemnați în calitate de membri ai echipelor naționale ale 

Republicii Moldova pentru misiuni peste hotare în cadrul operațiunilor internaționale 

de ajutorare vor fi instruiţi pe teme suplimentare.  

 

O ramură nouă, neexplorată până la moment în cadrul IGSU, care se referă la 

știință și inovație ar putea fi introdusă în activitatea conexă cu cea de instruire. Un 

domeniu îngust la început, care să acopere segmentar problemele cotidiene ale IGSU 

și ale sistemului de gestionare a urgențelor și situațiilor excepționale la general, poate 

fi examinat sub aspecte științifice (sau științifico-practice). Realizarea unor standuri 

de laborator pentru vizualizarea și studierea aplicată a diverselor fenomene 

Planificarea 

Implementarea 
Testarea şi 
exerciţiile 

Îmbunătăţirea 
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(hidraulice, electrice, termice, mecanice etc.) care au relevanță pentru activitatea 

IGSU ar fi unul din exemple în acest sens. 

  
Fig. 26. Vizualizarea fenomenului de „salt 

hidraulic” 

Fig. 27. Exemplu de stand de laborator pentru 

termotehnică 

 

Obiectivul 3 - Planificarea şi eficientizarea dotărilor 

Un suport logistic bine organizat reprezintă jumătate din succesul oricărei 

operaţiuni. Reieșind din acest considerent, suportul logistic pentru domeniul de 

intervenții trebuie să fie unul sistemic și dinamic, flexibil și previzibil, cuprinzător și 

clar în același timp. Domeniul de asigurare logistică trebuie fortificat astfel, încât 

prezenţa şi implicarea acestuia să fie simţită de fiecare angajat al IGSU în domeniul 

de intervenţii şi în fiecare subdiviziune. O bună parte de măsuri de fortificare 

presupun modificări/actualizări ale cadrului legislativ/normativ. 

 

Normele de dotare pentru fiecare angajat vor trebui îmbunătăţite şi actualizate, 

chiar dacă la prima etapă nivelul de finanţare al IGSU nu va permite atingerea 

integrală a lor. Haine de sport, precum şi al doilea set de echipament de protecţie 

pentru intervenţii sunt doar câteva exemple ce urmează a fi incluse în nomenclator 

pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă şi performanţa, precum şi a creşte nivelul de 

securitate a muncii. Esența îmbunătățirii și actualizării normelor individuale de dotare 

poate proveni din mai multe surse: impresiile și propunerile angajaților IGSU 

colectate prin intermediul unor chestionare anonime, achiziție de servicii de 

consultanță cu privire la design-ul vestimentar pentru toate categoriile de angajați, 

experiența instituțiilor omoloage din alte state, concursuri publice (competiție de idei) 

cu privire la compunerea echipamentului individual etc. 

 

Dotarea cu autospeciale şi echipamente a subdiviziunilor de intervenţie ale IGSU 

trebuie să poarte un caracter planificat. Acest proces trebuie să depindă atât de nivelul 

operaţional al subdiviziunii, planurile de dezvoltare a capacităţii operaţionale ale 

acesteia, riscurile prezente în raionul de intervenţie şi de durata de exploatare a 

tehnicii/echipamentului existente. Atingerea normelor operaţionale de dotare a 

subdiviziunilor de intervenţie depinde în mare măsură de nivelul de finanţare şi poate 

fi implementată treptat. Achiziţiile centralizate de tehnică/echipament contribuie la 

unificarea parcului auto, la asigurarea unui nivel înalt de interoperabilitate şi la 

planificarea mai simplă a operaţiilor. Luând în consideraţie faptul, că peste 80% din 
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tehnica de intervenţie din dotarea IGSU are o durată de exploatare ce depăşeşte 

termenul-limită chiar de câteva ori, impactul financiar de înlocuire a tehnicii date este 

unul considerabil și este estimat la suma de 2 844 300 mii lei (estimarea extrasă din 

propunerile la Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2020-2022). 

Adoptarea unor soluţii tehnice cum ar fi containere încărcabile/descărcabile pe 

şasiu ar putea diminua costurile. Astfel, un singur cap-tractor poate prelua unul din 

containerele pregătite de intervenţie, transporta şi descărca la locul intervenţiei. În 

acest fel, unul și același cap-tractor poate aduce pe rând câteva containere autonome 

şi complet dotate.  
 

 
Fig. 28. Exemplu de cap-tractor cu container încărcabil/descărcabil cu cric 

 

  
Fig. 29. Exemplu de container schimbabil Fig. 30. Exemplu de container auto-schimbabil 

 

Echipamentele de intervenție, la fel, vor trebui înlocuite treptat în funcție de 

nivelul de finanțare și pe măsura evoluției tehnologiei. Spre exemplu, echipamentele 

hidraulice de descarcerare „tradiționale” cu furtun și pompă de presiune au limitări 

tehnice și, prin urmare, operaționale cauzate de lungimea furtunului (de regulă maxim 

20 m). În același timp, echipamentele similare moderne care lucrează pe bază de 

baterii acumulatoare oferă posibilități tehnice și operaționale extrem de utile (pot fi 

utilizate în interiorul clădirilor înalte și în spații înguste, sunt mult mai robuste și 

ușoare de manevrat etc.) și oferă un plus securității muncii. 
 

  
Fig. 31. Exemplu de echipament de descarcerare 

hidraulic „tradițional” 
Fig. 32. Exemplu de echipament de descarcerare 

hidraulic pe bază de baterii acumulatoare 



37 

 

Un exemplu de dotări cu autospeciale conform normelor, divizat pe 3 perioade de 

ani 2020-2022, 2022-2024 și 2024-2026 este redat în Anexa 6. 

Asigurarea cu hrană a angajaţilor IGSU care se află în serviciu va necesita atât 

modificarea/actualizarea cadrului legislativ/normativ, precum ajustarea condiţiilor şi 

proceselor derulate. Pe de altă parte este un proces necesar având în vedere câteva 

aspecte. În primul rând, specificul activităţii unui angajat al IGSU în domeniul de 

intervenţii aflat în serviciu presupune, că acesta se poate afla oriunde în raionul de 

intervenţie şi oricând din perspectiva timpului. Astfel, respectarea programului zilnic 

în ceea ce priveşte alimentaţia este practic imposibilă, fapt confirmat de datele 

statistice cu privire la intervenţii. În timpul intervenţiilor angajatul IGSU nu se poate 

alimenta cu produse aduse de acasă deoarece nu le poate lua cu el la locul 

intervenției, iar procurarea alimentelor, de exemplu de la un magazin, nu poate fi 

realizată deoarece angajatul nu poate abandona misiunea sau misiunea este realizată 

în orele nocturne când punctele comerciale nu funcţionează. În al doilea rând, 

alimentarea cu produse aduse de acasă reprezintă un proces necontrolat. Pe de o parte 

nimeni nu poate verifica calitatea produselor alimentare aduse la serviciu zilnic de 

acasă de angajaţi, iar pe de altă parte nimeni, la fel, nu poate verifica/monitoriza nici 

calitatea hranei preparate şi nici valoarea energetică a acesteia. În cazul în care efortul 

depus de angajatul IGSU în timpul intervenţiilor din tura de serviciu sau dintr-o 

intervenţie complexă şi/sau de durată depăşeşte valoarea energetică a alimentaţiei 

primite în tura (perioada) respectivă, creşte considerabil riscul traumatizării, în mod 

special în timpul lucrului cu aparate de respiraţie cu aer comprimat în spaţii inundate 

cu fum şi/sau produse de ardere. În al treilea rând, prepararea hranei în sediul 

subdiviziunii este un proces care „fură” din timpul dedicat programului zilnic şi este 

în detrimentul activităţilor operaţionale cum ar fi pregătirea profesională, întreţinerea 

tehnicii/echipamentului etc. 

Astfel, pentru asigurarea cu hrană a angajaţilor IGSU antrenaţi în intervenţii poate 

fi contractată câte o companie care pe bază contractuală să poată oferi servicii de 

alimentaţie. Mecanismul de asigurare cu hrană ce va fi dezvoltat urmează să acopere 

toate situaţiile posibile, inclusiv alimentarea în afara sediului subdiviziunii de 

intervenţie. Contractarea unor astfel de servicii are și un impact economic și social 

important la nivel raional. Astfel, businessul mic și mijlociu în domeniul alimentației 

publice va căpăta un nou teren de dezvoltare regională în condițiile în care în 

Republica Moldova în tura de serviciu de 24/24 intră angajații IGSU din 63 

subdiviziuni distribuite teritorial. Această activitate, la fel, va stimula apariția și/sau 

va consolida locurile stabile de muncă în localitățile în care sunt dislocate 

subdiviziunile IGSU.  
 

Cheltuieli de hrană pentru: 
Nr. de 

persoane 
Preț (lei/zi) Nr. de zile Cost (lei) 

Regim permanent (rutina 24/24) 350 90 365 11 497 500 

Intervenții complexe cu durata >5 ore 500 40 2 40 000 

Intervenții complexe cu durata de 24 de ore 300 90 3 81 000 

Evenimente cultural sportive 400 40 2 32 000 

TOTAL: 11 650 500 

Tab. 10 – Impactul financiar estimat al cheltuielilor anuale pentru hrană 
   

Introducerea cheltuielilor pentru hrană în bugetul IGSU (după operarea 

modificărilor legislative/normative) va avea un impact financiar estimat la cca. 5,6% 
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din volumul de alocații anuale, iar pe de altă parte va contribui esențial la creșterea 

securității muncii în timpul intervențiilor și asigurarea sănătății angajaților prin 

diminuarea ratei de maladii legate de o alimentație precară.  

 

Asigurarea cu apă potabilă a angajaţilor IGSU trebuie să devină o normă având în 

vedere faptul, că efortul fizic depus la intervenţii deshidratează intens organismul. În 

perioada caldă a anului acest risc este cu mult mai pronunțat. Astfel, fiecare 

autospecială de intervenţie urmează a fi permanent asigurată cu apă potabilă pentru 

membrii echipei de intervenţie. Același lucru trebuie să se întâmple și la nivel de 

fiecare subdiviziune, unde angajații să fie stimulați să consume apă potabilă calitativă 

pe parcursul orelor de program. 

 

Problema contractării resurselor de intervenție din exteriorul IGSU a fost 

acoperită deja în Obiectivul 1, însă mecanismul de implementare urmează a fi 

elaborat și definitivat din punct de vedere logistic (după modificarea/actualizarea 

cadrului legislativ/normativ). Acest mecanism urmează să acopere toate etapele: 

planificarea și alocarea mijloacelor financiare, notificarea și antrenarea resurselor de 

intervenție, monitorizarea și evidența serviciilor prestate, achitarea și verificarea etc. 

Mecanismul dat urmează a fi detaliat inclusiv prin elaborarea procedurilor care să 

poată fi aplicate la nivel de subdiviziuni teritoriale. 

 

Comunicaţiile de voce pentru toate subdiviziunile IGSU urmează a fi organizate 

într-un singur sistem de comunicaţii radio digitale în standardul TETRA în cadrul 

infrastructurii dezvoltate de Serviciul Tehnologii Informaţionale al MAI. În acest caz 

IGSU urmează să investească mijloace 

financiare doar în terminalele de 

comunicaţii şi nu în elemente de 

infrastructură. Astfel, infrastructura de 

comunicaţii radio în standardul TETRA 

va deveni o reţea de comunicaţii 

partajată de mai multe entităţi ale MAI 

cu o mulţime de posibilităţi şi opţiuni 

atât tehnice, cât şi operaţionale. 

Acoperirea întregului teritoriu al ţării cu 

semnal TETRA poate estimativ să se 

producă către sfârşitul anului 2020.  

 
Fig. 33. Reprezentare schematică a rețelei de 

comunicații TETRA 

În acest mod, prin intermediul unei planificări bugetare şi achiziţiei de terminale 

de comunicaţii, IGSU îşi poate soluţiona definitiv către anul 2021 problema 

comunicaţiilor operative prin radio. Aceste mijloace de comunicaţii vor putea fi, la 

fel, utilizate de echipele IGSU în cazul misiunilor desfăşurate peste hotare. Odată 

implementat sistemul de comunicaţii TETRA, IGSU va putea renunţa într-un final la 

toate tipurile şi canalele de comunicaţii radio convenţionale, iar telefonia mobilă să 

rămână în calitate de mijloc de transmitere de date şi de comunicaţii voce non-

urgente (în virtutea posibilităţii asigurării comunicaţiilor voce în modul „full 

duplex”). 
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Pentru viitor, în mod special pentru comunicare cu echipele IGSU aflate peste 

hotare, va fi luată în consideraţie şi implementată (în funcţie de potenţialul financiar) 

opţiunea de comunicaţii voce şi date prin satelit. IGSU dispune de echipament pentru 

acest tip de comunicaţii, însă nu dispune de abonament pentru acest tip de serviciu.  

 

Dotarea autospecialelor cu trackere GPS va permite atât o monitorizare mai 

eficientă a resurselor de intervenţie şi desfăşurarea operaţiunilor complexe şi de 

durată, cât şi va contribui la creşterea nivelului de securitate a angajaţilor IGSU. 

Printr-o investiţie relativ mică şi un abonament modest la oricare din operatori de 

telefonie mobilă se poate obţine un sistem complex cu capacitatea monitorizării în 

regim de timp real a fiecărei autospeciale cu vizualizarea unei serii întregi de 

parametri (date despre viteza şi ruta de deplasare, date tehnice despre funcţionarea 

motorului, date despre consumul şi nivelul rămas de combustibil etc.). 

 

Pe lângă condițiile ce asigură necesitățile de igienă individuală și colectivă (apă 

caldă, duș, toalete etc.), fiecare subdiviziune de intervenție urmează să-și organizeze 

o mini-spălătorie de haine care să permită întreținerea echipamentului individual de 

protecție al angajaților IGSU. Mini-spălătoriile vor fi dotate treptat cu mașini de 

spălat semi-industriale care să permită din punct de vedere tehnic spălarea 

„costumelor de luptă” care sunt voluminoase.  

În perspectivă, spațiile (în mod 

special cele umede) din subdiviziuni pot 

fi dotate cu instalații de dezinfecție pe 

bază de becuri cu quartz pentru a 

preveni răspândirea microorganismelor 

și bacteriilor dăunătoare. Această 

măsură ar fi utilă în special în perioada 

pandemică având în vedere faptul, că 

angajații IGSU fac parte din grupa de 

risc a populației din cauza specificului 

activității de serviciu și intră deseori în 

contact cu diferite persoane. Această 

măsură ar consolida securitatea și 

sănătatea angajaților. 

 
Fig. 34. Exemplu de dezinfecție a spațiilor publice 

cu becuri quartz (bactericide) 

 

Obiectiv 4 - Dezvoltarea sistemului intern de evaluare a intervenţiilor şi a 

capacităţii de intervenţie 

Organizarea și realizarea intervențiilor reprezintă un proces complex gestionat de 

IGSU în care participă foarte mulți „actori” care urmează foarte multe „reguli”. 

Durabilitatea și dezvoltarea continuă a acestui proces este în mare măsură dependentă 

de capacitatea internă a IGSU de a face propriile evaluări și corectări. O subdiviziune 

dedicată în acest sens este necesară în cadrul organului central al IGSU. Aceasta 

urmează să elaboreze și să perfecționeze în viitor un mecanism de evaluare 

multidisciplinară și multilaterală a domeniului de intervenții al IGSU. Mecanismul va 

acoperi atât intervențiile realizate („audit al intervențiilor”), cât și capacitatea de 

intervenție („audit al capacității de intervenție”) a subdiviziunilor și va deveni un 
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instrument de autoperfecționare al instituției. Pentru evaluare vor fi utilizate atât 

instrumente planificate (controale complexe sau tematice, colocvii, sondaje, exerciții 

etc.), cât și cele neplanificate (controale, exerciții neanunțate etc.). La fel, sursele 

interne, precum și cele externe (rețele de socializare, mass-media, opiniile cetățenilor) 

vor furniza date în mod direct sau indirect pentru o evaluare complexă și 

multilaterală.  

În calitate de instrumente planificate de evaluare vor fi identificate și determinate 

metodele utilizate, precum și parametrii în baza cărora va fi efectuată evaluarea. Una 

din metodele de evaluare complexă care trebuie să devină frecventă este exercițiul 

neanunțat. Anume în acest tip de exerciții pot fi urmărite și evaluate în timp real 

capacitatea de organizare și conducere a subdiviziunii, capacitatea de intervenție a 

întregii subdiviziuni și cunoștințele/deprinderile individuale ale angajaților, climatul 

moral-psihologic și capacitatea de mobilizare etc. La fel, poate fi explorată și ideea 

evaluării anuale a efectivului din subdiviziuni în cadrul verificărilor planificate și nu 

neapărat la sfârșitul anului calendaristic.  

 

Obiectiv 5 - Elaborarea şi aplicarea mecanismului de participare la misiuni 

internaţionale şi de solicitare a acestora 

Activitatea desfăşurată de către IGSU nu se limitează la teritoriul Republicii 

Moldova. Unele operațiuni necesită și sunt realizate peste hotare, fie vizând cetățeni 

ai Republicii Moldova, fie în calitate de răspuns la solicitările guvernelor altor state 

pentru lichidarea consecințelor unor situații excepționale de proporții. Ajutorarea 

reciprocă interguvernamentală sau participarea echipelor IGSU în cadrul misiunilor 

internaționale de ajutorare vine să contribuie la asigurarea securității regionale iar 

Republica Moldova își poate întări rolul de „furnizor al serviciilor securitate” și nu 

cel de „consumator al serviciilor securitate”. În același timp, participarea la misiuni 

peste hotarele ţării presupune corespunderea echipelor IGSU standardelor 

internaționale aplicabile domeniului dat.  

Astfel, IGSU urmează să-și dezvolte 

în continuare procesul pentru organizarea 

unui sistem național de acreditare a 

echipelor proprii de căutare-salvare la 

rigorile INSARAG (International Search 

and Rescue Advisory Group – Grupul 

Internațional de Consultanță în domeniul 

Căutării și Salvării). Ca rezultat, în cadrul 

IGSU urmează să apară echipe fără statut 

permanent, completate la necesitate cu 

personal instruit și calificat, dotate 

corespunzător, care să asigure respectarea 

cerințelor  

 
Fig. 35. Ciclul de răspuns internațional al 

INSARAG 

minime ale INSARAG din punct de vedere al capacității operaționale. Echipele date 

trebuie să fie capabile să opereze în conformitate cu procedurile INSARAG pe toată 

durata operațiunilor internaționale de ajutorare. Resursele umane pentru echipele 

respective vor fi recrutate din cadrul subdiviziunilor IGSU, preponderent subdiviziuni 

cu potențial mare de intervenție. Tehnica și echipamentul vor fi, la fel, „recrutate” din 

Pregătirea 

Mobilizarea 

Operațiunile Demobilizarea 

Post-misiune 
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subdiviziuni în conformitate cu procedurile standard elaborate din timp și testate 

periodic. Procedurile standard similare vor fi utilizate și pentru asigurarea suportului 

logistic și financiar aferent participării la misiunile peste hotare, fiind în prealabil 

operate modificări la nivelul legislației.  

Principiul similar de 

completare a echipei 

IGSU care va pleca în 

misiuni externe va fi 

aplicat și în cazul 

participării la alte tipuri 

de intervenții, nu doar 

cele de căutare-salvare. 

În acest fel, Republica 

Moldova își va optimiza 

procesele și cheltuielile 

astfel, încât resursele 

IGSU în regim cotidian 

vor fi îndreptate pentru 

intervenții naţionale și 

doar la necesitate pentru 

cele de peste hotare. 

 

 
Fig. 36. Exemplu de compunere modulară a echipei IGSU  

pentru misiuni internaționale 

 

 

Având în vedere poziţionarea geografică, precum și prevederile Acordului de 

Asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova urmează să se apropie de 

Mecanismul de Protecție Civilă al UE (în continuare Mecanism). Apropierea 

presupune asigurarea compatibilităților atât la nivel de resurse de intervenție (umane 

și tehnice), cât și la nivel de proceduri și schimb de informații. Astfel, o parte din 

ofițerii IGSU au beneficiat de instruiri specializate organizate și desfășurate în cadrul 

Programului de instruire al Mecanismului, iar schimbul de informații cu Centrul de 

Coordonare a Răspunsului la Urgențe al UE (ERCC – Emergency Response 

Coordination Center) are loc în baza unui acord bilateral încheiat. Pentru a deveni 

parte a Mecanismului IGSU urmează să-și dezvolte capacitățile de intervenție 

(module de protecție civilă) în conformitate cu cerințele minime prevăzute de Decizia 

Comisiei Europene nr. 762 din 16 octombrie 2014. Pentru perioada următoare IGSU 

este capabil să creeze două module de intervenție: 1) Modulul de pompare de mare 

capacitate și 2) Modulul operațiuni de căutare și salvare în zonele urbane în condiții 

de dificultate medie. În același timp, cea mai mare provocare pentru aceste operațiuni 

îl reprezintă suportul logistic și financiar impus de cerințe minime de autosuficiență. 

Anume în această direcție vor trebui concentrate eforturile IGSU, deoarece există mai 

multe aspecte ce necesită a fi dezvoltate și/sau modificate – juridic, administrativ, 

tehnic, instituțional, financiar-economic, medical etc. 

Toate realizările în vederea organizării misiunilor externe de ajutorare vor fi 

incluse într-un mecanism unic, integrat și durabil. Acesta trebuie să funcționeze 

indiferent de factorii interni și externi ai instituției și trebuie să cuprindă toate trei 

situații posibile:  
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1. Republica Moldova este statul care solicită asistență externă; 

2. Republica Moldova este statul care oferă asistență; 

3. Republica Moldova este statul prin care este tranzitată asistența externă. 

 

3. Concluzii 

 

Ideile și propunerile descrise în prezentul concept pot fi considerate obiective de 

dezvoltare și pot fi transpuse în planurile de dezvoltare ale IGSU pentru următorii 

ani. Implementarea lor nu poate avea loc imediat, ci prin acțiuni planificate și gândite 

„sistemic”. Acestea pot fi completate, actualizate și/sau modificate în funcție de 

prioritățile instituționale de dezvoltare, precum și în funcţie de oportunități.  

O parte din propuneri presupun cheltuieli financiare care pot fi acoperite atât din 

surse bugetare, cât și prin atragerea finanțării externe, deși există deficienţe în acest 

sens. Pentru a crește eficiența accesării finanțării externe IGSU urmează să-și 

dezvolte potențialul angajaților în domeniile ce țin de managementul proiectelor, 

planificarea strategică, bugetare orientată pe programe etc. În același timp, potențialul 

uman existent în IGSU, în mod special în rândul specialiștilor tineri, prezintă 

perspective în acest sens.  

Cadrul legal existent necesită o  îmbunătățire esenţială, ceea ce nu poate avea loc 

fără susținere la nivel de Guvern. În mare parte, pentru realizarea sarcinilor şi 

obiectivelor menționate va fi necesară organizarea unor ședințe interinstituționale de 

coordonare în vederea identificării soluțiilor de compromis (în mod special când este 

vorba de un impact financiar). În același timp, obținerea unor rezultate bune şi 

eficiente nu este posibilă  fără investiţii.  

Propunerile expuse în acest concept pot fi corelate și complementate cu 

obiectivele de dezvoltare din alte domenii conexe, în acest mod fiind asigurată o 

abordare sistemică și unitară. Privite din perspectivă, odată realizate obiectivele din 

Concept vor alinia sistemul de intervenții din Republica Moldova la modelele care 

funcționează în spațiul UE.  
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Anexa 1 

Exemplu de situație zilnică cu efectivul de intervenție în tura de 24/24 
 

Unitatea administrativ-

teritorială 

Numărul 

populaţiei,  

mii locuitori 

Subdiviziunea IGSU 

Efectiv 

intervenție 

existent 

(inclusiv șefi 

gardă conform 

statelor) 

Efectiv existent în 

schimbul de serviciu 

(tura de 24 h) 

Efectiv necesar conform 

normelor într-o tură de 24/24   

(conf. HG 908/2014) 

DSE mun. Chişinău     379  710 

Ciocana 135 DSP Ciocana 46 11 72 

Vadul lui Vodă 5,7 USP V. Vodă 14 3 40 

Centru 136 DSP Centru 42 10 56 

    PSP CRIO 12 3 20 

Buicani 161 DSP Buiucani 46 11 76 

Botanica 214 DSP Botanica 46 11 56 

Dobruja 11,2 USP Dobruja 18 4 44 

Rîşcani 162 DSP Rîscani 46 11 56 

Anenii Noi 11,9 USP Anenii Noi 18 4 40 

    USP Varniţa   26 

Criuleni 9,8 USP Criuleni 18 4 40 

Ialoveni 16,2 USP Ialoveni 18 4 40 

Străşeni 21,4 USP Străşeni 18 4 40 

Dubăsari  (Cocieri) 4,6      PSP Cocieri 9 2 20 

Holercani 3,2 PSP Holercani 9 2 20 

Molovata 2,7 PSP Molovata 9 2 20 

Centrul instruire   Unitate de instruire 10 2 44 

DSE mun. Bălţi     114  268 

Făleşti 18,2 USP Făleşti 21 5 52 

Glodeni 11,8 USP Glodeni 21 5 52 

Rîşcani 14,5 USP Rîşcani 21 5 52 

Costeşti 4,4 PSP Costeşti 10 2 20 

Zăicani 2,8             PSP Zăicani 10 2 20 

Sîngerei 15,5 USP Sîngerei 21 5 52 

Biruinţa 3,9 PSP Biruinţa 10 2 20 

DSE Cahul     129  264 

Cahul 40,9 DSP Cahul 50 12 92 

Giurgiuleşti 4,6 USP Giurgiuleşti 43 10 92 

Cantemir 5,8 USP Cantemir 18 4 40 

Taraclia 15 USP Taraclia 18 4 40 

DSE Căuşeni     62  160 

Căuşeni 19,9 USP Căuşeni 17 4 60 

Copanca 5 PSP Copanca 9 2 20 

Căinari 4,8 USP Căinari 18 4 40 

Ştefan Vodă 8,6 USP Ştefan Vodă 18 4 40 

DSE Edineţ     88  212 

Edineţ 20,2 USP Edineţ 18 4 40 

Donduşeni 10,6 USP Donduşeni 18 4 40 

Briceni 9,9 USP Briceni 17 4 52 

Lipcani 5,5 PSP Lipcani 8 2 20 

Ocniţa 9,5 USP Ocniţa 18 4 40 

Otaci 8,4 PSP Otaci 9 2 20 

DSE Hînceşti     81  226 

Hînceşti 17,4 USP Hînceşti 21 5 60 

    USP Leuşeni   26 

Cimişlia 16,3 USP Cimişlia 17 4 40 

Basarabeasca 12,5 USP Basarabeasca 17 4 40 

Leova 10,9 USP Leova 17 4 40 

Iargara 4,8 PSP Iargara 9 2 20 
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DSE Orhei     102  244 

Orhei 33,6 USP Orhei 26 4 72 

Susleni   PSP Susleni 9 2 20 

Rezina 15,2 USP Rezina 22 5 52 

Şoldăneşti 7,5 USP Şoldăneşti 18 4 40 

Teleneşti 9,9 USP Teleneşti 18 4 40 

Chiştelniţa 3,4 PSP Chiştelniţa 9 2 20 

DSE Soroca     82  204 

Soroca 37,5 USP Soroca 33 7 72 

Drochia 20,5 USP Drochia 18 4 52 

Floreşti 15,5 USP Floreşti 22 5 40 

Sănătăuca 3,2 PSP Sănătăuca 9 2 40 

DSE Ungheni     82  192 

Ungheni 38,4 USP Ungheni 37 9 92 

Corneşti 3,3 PSP Corneşti 9 2 20 

Călăraşi 16,7 USP Călăraşi 18 4 40 

Nisporeni 14,4 USP Nisporeni 18 4 40 

DSE UTA Găgăuzia     78  176 

Comrat 26 DSP Comrat 42 10 84 

Vulcăneşti 17 USP Vulcăneşti 18 4 40 

Ciadîr-Lunga 22,8 USP Ceadîr-Lunga 18 4 52 

    DCS nr. 1 114 28 144 

    DCS nr. 2 116 29 196 

TOTAL IGSU     1427  2996 

SMURD + DCS 3       414 

    SMURD Nord   81 

    SMURD Centru   127 

    SMURD Sud   67 

    DCS nr. 3   139 

TOTAL  IGSU + 

necesar     
1427 330 3410 
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Anexa 2.1 

TABELUL  

privind antrenarea corpului de comandă la lichidarea incendiilor pe apel sporit de intervenţie 

în garnizoana serviciului salvatori şi pompieri al municipiului CHIŞINĂU 

 
Denumirea grupei / subgrupei Apelul nr. II Apelul nr. III  

1. Grupul de conducere cu acţiunile de 

intervenţie 

- şeful adjunct din DSP în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul; 

- şeful din DSP (USP) în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul; 
- şeful Direcţiei SE mun. Chişinău;  

- şef schimb al Centrului republican de intervenţie operativă; 

- colaboratorul STI din g/o a Direcţiei salvatori şi pompieri; 
- conducerea Direcţiei salvatori şi pompieri, la necesitate. 

- şeful adjunct din DSP în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul; 

- şeful din DSP (USP) în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul; 
- şeful Direcţiei SE mun. Chişinău;  

- şef schimb al Centrului republican de intervenţie operativă; 

- şeful STI a Direcţiei salvatori şi pompieri; 
- şef-adjunct al Direcţiei salvatori şi pompieri; 

- şef-adjunct al SPC şi SE, şef al Direcţiei salvatori şi pompieri. 

2. Grupul de efectuare 

a recunoaşterii incendiului 

- colaboratorul SSNC din g/o a Direcţiei salvatori şi pompieri; 
- colaboratorul SAÎI din g/o a DSE mun. Chişinău. 

- colaboratorii SSNC din g/o a Direcţiei salvatori şi pompieri; 
- colaboratorii SAÎI din g/o a DSE mun. Chişinău. 

3. Grupul de asigurare a funcţionării 

Statului major operativ (SMO): 

Responsabil – colaboratorul Centrului republican de intervenţie 

operativă. 

Responsabil – colaboratorul Centrului republican de intervenţie operativă. 

3.1 Subgrupul de asigurare a legăturii de 
comunicare şi iluminatul la locul incendiului 

- şeful serviciului de comunicaţii al garnizoanei SSP a municipiului;  
- echipa de intervenţie de pe automobilul ATI-12 din DCS nr.1, la solicitarea 

CSI. 

- şeful serviciului de comunicaţii al garnizoanei SSP republicane (colaboratorul SD şi 
RMT a DGPCO)  

- echipa de intervenţie de pe automobilul ATI-12 din DCS nr.1, la solicitarea CSI. 

3.2 Subgrupul de asigurare a funcţionării 
serviciului de protecţie împotriva gazelor şi 

fumului 

- şeful SPGF al garnizoanei SSP a municipiului;  
- maistrul protecţie contra gaze şi fum de serviciu, conform graficului. 

- şeful SPGF al garnizoanei SSP republicane; 
- şeful SPGF al garnizoanei SSP a municipiului;  

- colaboratorul Catedrei PPSSP a CRI; 

- maiştrii protecţie contra gaze şi fum din DSP a DSE mun. Chişinău; 
- colaboratorii Direcţiei formare profesională. 

3.3 Subgrupul de asigurare a serviciului 

logistic  

- şeful serviciului tehnic al garnizoanei  SSP a municipiului; 

- inspectorii superiori şi inspectorul SAÎI din DSP în zona de intervenţie a 

căruia s-a produs incendiul. 

- şeful serviciului tehnic al garnizoanei republicane; 

- colaboratorii Secţiei tehnică şi transport a DL; 

- şeful serviciului tehnic al garnizoanei municipale; 
- inspectorii superiori şi inspectorul SAÎI din DSP în zona de intervenţie a căruia s-a 

produs incendiul; 

- colaboratorul Catedrei PPSSP a CRI; 
- tehnicienii superiori din DSP a DSE mun. Chişinău. 

3.4 Subgrupul de cercetare a locului 

incendiului 

- colaboratorul SSSMCI din g/o a Direcţiei salvatori şi pompieri; 

- colaboratorul Secţiei „LEA” din g/o;  
- şeful, inspectorul principal şi inspectorul SAÎI din DSP în zona de 

intervenţie a căruia s-a produs incendiul; 

- colaboratorii SSSMCI a Direcţiei salvatori şi pompieri; 

- colaboratorii Secţiei „LEA”; 
- şeful, inspectorul principal şi inspectorul SAÎI din DSP în zona de intervenţie a căruia 

s-a produs incendiul; 

- colaboratorul Catedrei PPSSP  a CRI; 
- colaboratorii SAÎI din DSP a DSE mun. Chişinău. 

3.5  Subgrupul de asigurare a interacţiunii cu 

alte servicii  

- şeful SAÎI a DSE mun. Chişinău; 

- şeful SPC a DSE mun. Chişinău; 
- colaboratorii SPC din DSP în zona de intervenţie a căruia  s-a produs 

incendiul. 

- şeful SAÎI a DSE mun. Chişinău; 

- şeful SPC a DSE mun. Chişinău; 
- colaboratorii SPC din DSP. 

  3.6 Subgrupul de întocmire a documentaţiei 

SMO şi acumulare a materialelor pentru 
descrierea incendiului  

Colaboratorii grupei operative a DSE mun. Chişinău. Colaboratorii grupelor operative a DSE mun. Chişinău. 

3.7 Subgrupul de mediatizare a acţiunilor de 

intervenţie 

Colaboratorii Direcţiei cooperare internaţională şi relaţii cu publicul. Colaboratorii Direcţiei cooperare internaţională şi relaţii cu publicul. 
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Anexa 2.2 

TABELUL  

privind antrenarea corpului de comandă la lichidarea incendiilor pe apel sporit de intervenţie 

în garnizoana serviciului salvatori şi pompieri al municipiului BĂLȚI 

 
Denumirea grupei / subgrupei Apelul nr. II Apelul nr. III  

1. Grupul de conducere cu acţiunile de 

intervenţie 

- şeful DCS nr.2; 

- şeful garnizoanei SSP a municipiului;  
- şef schimb al Centrului republican de intervenţie operativă. 

- şeful DCS nr.2; 

- şeful garnizoanei SSP a municipiului;  
- şef schimb al Centrului republican de intervenţie operativă; 

- şeful STI al Direcţiei salvatori şi pompieri; 

- şef-adjunct al Direcţiei salvatori şi pompieri; 
- şef-adjunct al SPC şi SE, şef al Direcţiei salvatori şi pompieri. 

2. Grupul de efectuare 

a recunoaşterii incendiului 

- şef-adjunct DCS nr. 2; 

- colaboratorii din g/o a DCS nr. 2. 

- şef-adjunct DCS nr.2; 

- colaboratorii din g/o a DCS nr. 2. 

3. Grupul de asigurare a funcţionării 

Statului major operativ (SMO): 

Responsabil – colaboratorul numit de către CSI în calitate de şef SMO Responsabil – colaboratorul numit de către CSI în calitate de şef SMO 

3.1 Subgrupul de asigurare a legăturii de 

comunicare şi iluminatul la locul incendiului 

- şeful serviciului de comunicaţii al garnizoanei SSP a municipiului; 

- echipa de intervenţie de pe automobilul ATI-12 din DCS nr.2, la solicitarea 
CSI. 

- şeful serviciului de comunicaţii al garnizoanei SSP a municipiului;  

- echipa de intervenţie de pe automobilul ATI-12 din DCS nr.2, la solicitarea CSI. 

3.2 Subgrupul de asigurare a funcţionării 

serviciului de protecţie împotriva gazelor şi 
fumului 

- şeful SPGF al garnizoanei SSP a municipiului;  

- maistrul protecţie contra gaze şi fum din DCS nr.2.  

- şeful SPGF al garnizoanei SSP a municipiului;  

- maistrul protecţie contra gaze şi fum din DCS nr.2. 

3.3 Subgrupul de asigurare a serviciului 

logistic  

- şeful serviciului tehnic al garnizoanei SSP a municipiului; 

- şeful serviciului mecanizat de intervenţie a DCS nr.2, la solicitarea CSI; 

- colaboratorul SAII din g/o a DSE mun. Bălţi. 

- şeful serviciului tehnic al garnizoanei SSP a municipiului; 

- şeful serviciului mecanizat de intervenţie a DCS nr.2; 

- inspectorii superiori SAII din DSE mun. Bălţi; 
- tehnicianul superior din DCS nr. 2. 

3.4 Subgrupul de cercetare a locului 

incendiului 

- colaboratorul SAII din DSE mun. Bălţi după care este întărit obiectivul 

(localitatea). 
 

- inspectorii principali SAII din DSE mun. Bălţi; 

- inspectorul SAII din DSE mun. Bălţi după care este  întărit obiectivul; 
- colaboratorii SPC din DSE mun. Bălţi. 

3.5  Subgrupul de asigurare a interacţiunii cu 

alte servicii  

- şeful SAII şi şeful SPC din DSE mun. Bălţi; 

- colaboratorul SPC din DSE mun. Bălţi după care este întărit obiectivul 

(localitatea); 
- şeful serviciului medical din DCS nr.2, la solicitarea CSI. 

- şeful SAII şi şeful SPC din DSE mun. Bălţi; 

- colaboratorul SPC din DSE mun. Bălţi după care este întărit obiectivul (localitatea); 

- şeful serviciului medical din DCS nr.2. 

  3.6 Subgrupul de întocmire a documentaţiei 

SMO şi acumulare a materialelor pentru 

descrierea incendiului  

- colaboratorul SAII din DSE mun. Bălţi. - colaboratorul SAII din DSE mun. Bălţi. 

3.7 Subgrupul de mediatizare a acţiunilor de 

intervenţie 

- colaboratorul din DSE mun. Bălţi, responsabil pentru lucrul cu mass-media. - colaboratorul din DSE mun. Bălţi, responsabil pentru lucrul cu mass-media. 
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Anexa 2.3 

TABELUL  

privind antrenarea corpului de comandă la lichidarea incendiilor pe apel sporit de intervenţie 

în garnizoana serviciului salvatori şi pompieri al UTA GAGAUZIA 

 
Denumirea grupei / subgrupei Apelul nr. II Apelul nr. III 

1. Grupul de conducere cu acţiunile de 

intervenţie 

- şeful subunităţii în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul, la 

necesitate. 

- şeful subunităţii în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul; 

- şeful garnizoanei SSP a UTA Găgăuzia;  
- şef schimb al Centrului republican de intervenţie operativă; 

- şeful STI al Direcţiei salvatori şi pompieri; 

- şef-adjunct al Direcţiei salvatori şi pompieri; 
- şef-adjunct al SPC şi SE, şef al Direcţiei salvatori şi pompieri. 

2. Grupul de efectuare 

a recunoaşterii incendiului 

- colaboratorul g/o din subunitatea în zona de intervenţie a căruia s-a produs 

incendiul, la necesitate. 

- colaboratorii g/o din subunitatea în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul. 

3. Grupul de asigurare a funcţionării 

Statului major operativ (SMO): 

Responsabil – colaboratorul numit de către CSI în calitate de şef SMO Responsabil – colaboratorul numit de către CSI în calitate de şef SMO 

3.1 Subgrupul de asigurare a legăturii de 

comunicare şi iluminatul la locul incendiului 

- şeful serviciului de comunicaţii al garnizoanei SSP a UTA Găgăuzia, la 

solicitarea CSI. 
 

- şeful serviciului de comunicaţii al garnizoanei SSP a UTA Găgăuzia. 

 

3.2 Subgrupul de asigurare a funcţionării 

serviciului de protecţie împotriva gazelor şi 
fumului 

- maistrul protecţie contra gaze şi fum din DSE UTA Găgăuzia, la solicitarea 

CSI. 
 

- şeful SPGF al garnizoanei SSP a UTA Găgăuzia; 

- maistrul protecţie contra gaze şi fum din DSE UTA Găgăuzia. 

3.3 Subgrupul de asigurare a serviciului 

logistic  

- tehnicianul superior din subunitatea în zona de intervenţie a căruia s-a 

produs incendiul, la solicitarea CSI. 

- şeful serviciului tehnic al garnizoanei UTA Găgăuzia. 

- tehnicianul superior din subunitatea în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul. 

3.4 Subgrupul de cercetare a locului 
incendiului 

- colaboratorul SAÎI după care este întărită obiectivul (localitatea) unde s-a 
produs incendiul, la solicitarea CSI. 

-  colaboratorul SAÎI după care este întărit obiectivul (localitatea) unde s-a produs 
incendiul. 

3.5  Subgrupul de asigurare a interacţiunii cu 

alte servicii  

- colaboratorul SPC după care este întărită obiectivul (localitatea) unde s-a 

produs incendiul, la solicitarea CSI.  

- şeful SAÎI din DSE UTA Găgăuzia;  

- colaboratorii SPC din DSE UTA Găgăuzia 

  3.6 Subgrupul de întocmire a documentaţiei 
SMO şi acumulare a materialelor pentru 

descrierea incendiului  

- colaboratorul g/o din DSE UTA Găgăuzia, la solicitarea CSI. - colaboratorul g/o din DSE UTA Găgăuzia, la solicitarea CSI. 

3.7 Subgrupul de mediatizare a acţiunilor de 

intervenţie 

- colaboratorul responsabil pentru lucrul cu mass-media din subunitatea în 

zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul, la solicitarea CSI. 

- colaboratorul responsabil pentru lucrul cu mass-media din subunitatea în zona de 

intervenţie a căruia s-a produs incendiul.  
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Anexa 2.4 

TABELUL  

privind antrenarea corpului de comandă la lichidarea incendiilor pe apel sporit de intervenţie 

în garnizoana serviciului salvatori şi pompieri raională 
 

Denumirea grupei / subgrupei Apelul nr. II Apelul nr. III 

1. Grupul de conducere cu acţiunile de 

intervenţie 

- şeful subunităţii în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul, la 

necesitate. 

 

- şeful subunităţii în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul; 

- şeful garnizoanei SSP raionale; 
- colaboratorul Centrului republican de intervenţie operativă; 

- şeful STI al Direcţiei salvatori şi pompieri; 

- şef-adjunct al Direcţiei salvatori şi pompieri; 
- şef-adjunct al SPC şi SE, şef al Direcţiei salvatori şi pompieri. 

2. Grupul de efectuare 

a recunoaşterii incendiului 

- colaboratorul g/o din subunitatea în zona de intervenţie a căruia s-a produs 

incendiul, la necesitate. 

- colaboratorul g/o din subunitatea în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul. 

3. Grupul de asigurare a funcţionării 

Statului major operativ (SMO): 

Responsabil – colaboratorul numit de către CSI în calitate de şef SMO Responsabil – colaboratorul numit de către CSI în calitate de şef SMO 

3.1 Subgrupul de asigurare a legăturii de 

comunicare şi iluminatul la locul incendiului 

- şeful serviciului de comunicaţii al garnizoanei SSP raionale, la solicitarea 

CSI.  

- şeful serviciului de comunicaţii al garnizoanei SSP raionale. 

 

3.2 Subgrupul de asigurare a funcţionării 
serviciului de protecţie împotriva gazelor şi 

fumului 

- maistrul protecţie contra gaze şi fum de la baza SPGF la care se deservesc 
aparatele cu aer comprimat antrenate la incendiu, la solicitarea CSI. 

- şeful SPGF al garnizoanei SSP raionale; 
- maistrul protecţie contra gaze şi fum de la baza SPGF care deserveşte aparatele cu aer 

comprimat antrenate la incendiu. 

3.3 Subgrupul de asigurare a serviciului 

logistic  

- tehnicianul superior din subunitatea în zona de intervenţie a căruia s-a 

produs incendiul, la solicitarea CSI. 

- şeful serviciului tehnic al garnizoanei SSP raionale; 

- inspectorul superior SAÎI şi tehnicianul superior din subunitatea în zona de intervenţie a 

căruia s-a produs incendiul. 

3.4 Subgrupul de cercetare a locului 

incendiului 

- colaboratorul SAÎI după care este întărit obiectivul (localitatea) unde s-a 

produs incendiul, la solicitarea CSI. 

- colaboratorii SAÎI din subunitatea în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul.; 

3.5  Subgrupul de asigurare a interacţiunii cu 

alte servicii  

- colaboratorul SPC după care este întărit obiectivul (localitatea) unde s-a 

produs incendiul, la solicitarea CSI. 

- colaboratorul SPC după care este întărit obiectivul (localitatea) unde s-a produs 

incendiul. 

3.6 Subgrupul de întocmire a documentaţiei 

SMO şi acumulare a materialelor pentru 
descrierea incendiului  

- colaboratorul SPC din subunitatea în zona de intervenţie a căruia s-a produs 

incendiul, la solicitarea CSI. 

- colaboratorul SPC din subunitatea în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul. 

3.7 Subgrupul de mediatizare a acţiunilor de 

intervenţie 

- colaboratorul din subunitatea în zona de intervenţie a căruia s-a produs 

incendiul, responsabil pentru lucrul cu mass-media, la solicitarea CSI. 

- colaboratorul din subunitatea în zona de intervenţie a căruia s-a produs incendiul, 

responsabil pentru lucrul cu mass-media. 

 

Abrevierile: 
 

- Catedra PPSSP a CRI – Catedra „Pregătirea şi perfecţionarea serviciului de salvatori şi pompieri” a 

Centrului republican de instruire; 

- DSE – Direcţia situaţii excepţionale;  

- DSE UTA – Direcţia situaţii excepţionale a Unităţii Teritorial Autonome Gagauzia; 

- DSP – Detaşament de salvatori şi pompieri; 

- G/O – Grupa operativă; 

- STI – Secţia tactici de intervenţie; 

- SSSMCI – Secţia supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor; 

- SSNC – Secţia supraveghere normativă în construcţii; 

- SPGF – Serviciul de protecţie împotriva gazelor şi fumului; 

- DCS nr. 2 – Detaşamentul căutare - salvare nr.2; 

- SP şi O  - Serviciul planificare şi operaţii; 

- SCCR şi PCG – Serviciul cercetare chimică, radiativă şi protecţiei contra gaze; 

- SSP – Serviciul salvatori şi pompieri; 

- SAÎI – Secţia apărare împotriva incendiilor; 

- SPC – Serviciul protecţie civilă; 

- Secţia „LEA” – Secţia „Laboratorul experimental antiincendiar”; 

- SD şi RMT a DGPCO – Serviciul deservire şi reparaţia a mijloacelor de transmisiuni a Direcţiei 

generale planificare, coordonare şi operaţii. 
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Anexa 3 

Lista  

actelor administrative comune cu alte instituții naționale 

 

1. Acordul de colaborare între Departamentul Situaţiilor Excepţionale şi Serviciul 

Hidrometeorologic de Stat privind schimbul de informaţii în caz de pericol şi creare a 

situaţiilor excepţionale, provocate de calamităţile naturale şi tehnogene, din 20 august 

2003; 

 

2. Acordul între Departamentul Situaţiilor Excepţionale şi Concernul Republican 

pentru Gospodăria Apelor „ Apele Moldovei” cu privire la schimbul de informaţii în 

caz de pericol şi apariţie a situaţiilor excepţionale, din 12 august 2003; 

 

3. Instrucţiunea privind stingerea incendiilor la obiective energetice ale 

Republicii Moldova, din 29 aprilie 2004; 

 

4. Acordul între Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI şi 

Departamentul Gestiune Operativă a Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. cu privire 

la schimbul de informaţie în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale 

sau incendiilor, din 29 martie 2008; 

 

5. Acordul de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii 

privind intervenţia la accidentele (catastrofele) pe trasee auto, aprobat prin Ordinul 

comun al Ministerului Afacerilor  Interne şi Ministerului Sănătăţii nr.78/206 din 25 

martie 2013; 

 

6. Acordul de colaborare între Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale al MAI şi Administraţia de Stat a Drumurilor a Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor privind schimbul de informaţii în caz de 

pericol şi/sau declanşarea a situaţiilor excepţionale, din 09 octombrie  2013; 

 

7. Instrucţiune privind cooperarea  Agenţiei de Stat „Moldsilva” cu Direcţia de 

salvatori şi pompieri în timpul intervenţiei la stingerea incendiilor, la lichidarea 

consecinţelor avariilor şi a altor situaţii excepţionale, din 13 noiembrie 2013; 

 

8. Instrucţiune privind cooperarea organelor de poliţie ale Inspectoratului General 

de Poliţie a MAI cu subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri ale Serviciului 

Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a MAI în timpul intervenţiei la stingerea 

incendiilor, lichidarea avariilor şi a altor consecinţe a situaţiilor excepţionale, din 20 

noiembrie 2013; 

 

9. Acordul de cooperare între „AVIA INVEST” S.R.L. şi Direcţia salvatori şi 

pompieri a Serviciului PC şi SE, privind acordarea asistenţei la lichidarea incendiilor 

şi desfăşurării lucrărilor de salvare-deblocare, din 10 decembrie 2013; 

 



50 

 

10. Acordul de colaborare între Serviciul Protecţiei Civile  şi Situaţiilor 

Excepţionale şi SA „Moldovagaz” la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale 

la obiectivele sistemului de gaze, din 24 ianuarie 2014; 

 

11. Ordinul comun 335/1216 din 06 august 2014 cu privire la aprobarea 

Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii al 

RM privind intervenţia comună la urgenţele medico-chirurgicale prespitaliceşti în 

zona de sud a republicii; 

 

12. Ordinul comun 234/790 din 11 august 2014 cu privire la aprobarea 

Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii al 

RM privind intervenţia comună la urgenţele medico-chirurgicale prespitaliceşti în 

zona de nord a republicii; 

 

13. Acordul de cooperare între Departamentul Poliţiei de Frontieră şi 

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale ale Ministerului Afacerilor 

Interne, din 11 februarie 2015; 

 

14. Acordul de cooperare între subdiviziunile Serviciului Protecţiei Civile şi 

Situaţiilor Excepţionale ale MAI cu serviciile ÎS „Calea Ferată a Moldovei“ în 

vederea lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale şi incendiilor, din 18 martie 

2015; 

 

15. Ordinul comun nr. 1293-b-155/296/538/188/906 din 5 noiembrie 2015 al 

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Afacerilor 

Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Sănătăţii „Cu 

privire la aprobarea Procedurii de repatriere a cadavrelor”; 

 

16. Acordul de colaborare între Autoritatea Aeronautică Civilă şi Serviciul 

Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale în cazul accidentelor aeronautice ce se pot 

produce pe teritoriul Republicii Moldova, din 24 martie 2016; 

 

17. Ordinul comun nr.342/851/472-0/387 din 13 noiembrie 2017 cu privire 

la aprobarea procedurilor standard de operare privind solicitarea asistenţei 

internaţionale, acordarea asistenţei internaţionale şi tranzitarea teritoriului republicii 

Moldova de către echipele/modulele internaţionale de intervenţie (semnat între MAI, 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Serviciul Vamal şi Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor). 
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Anexa 4 

Lista  

actelor pe care se bazează intervențiile reciproce Republica Moldova – România 

 

1. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind 

cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi, la 3 

martie 2012 şi intrat în vigoare la data de 28 mai 2013, ratificat prin Legea nr. 196 

din 12 iulie 2012;  

 

2. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind 

ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, 

semnat la Chişinău la 21 februarie 2014 şi intrat în vigoare la 11 februarie 2015, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 258 din 4 aprilie 2014; 

 

3. Plan de intervenție comună pentru asigurarea răspunsului în caz de situații de 

urgență / dezastre / situații excepționale și pentru acordarea asistenței medicale de 

urgență, semnat și aprobat de: 

- Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății din Republica Moldova și 

- Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență al Ministerului 

Afacerilor Interne din România; 

 

4. Protocol privind procedura de apelare a mijloacelor aeriene și terestre de 

intervenții transfrontaliere la urgențe medicale și pentru cooperarea și ajutorul 

reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat și aprobat de: 

 - Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății din Republica Moldova și 

- Serviciul de Telecomunicații Speciale și Departamentul pentru Situații de 

Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din România; 

 

5. Protocol privind realizarea comunicațiilor necesare mijloacelor aeriene și 

terestre în coordonarea intervenției transfrontaliere în caz de situații de urgență / 

dezastre / situații excepționale și pentru acordarea asistenței medicale de urgență, 

semnat și aprobat de: 

- Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății din Republica Moldova și 

- Serviciul de Telecomunicații Speciale și Departamentul pentru Situații de 

Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din România. 

 

6. Procedura de repatriere a cadavrelor, în vederea aplicării Acordului dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind ajutorul reciproc pentru 

intervenţii transfrontaliere în caz de urgenţe medicale” - aprobată prin Ordinul comun 

al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Afacerilor 

Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Sănătăţii nr. 

1293-b-135/296/538/181/906 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Procedurii de 

repatriere a cadavrelor”. 
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Anexa 5 

PROGRAMUL 

zilnic de activitate a efectivului în tura de serviciu a subdiviziunii 

de salvatori şi pompieri  

 

LUNI 

Timpul 

desfăşurării 

Denumirea măsurilor 

 

 

08.00-08.30 

 

Primirea-predarea schimbului de serviciu în tură 

08.30-09.00 Micul dejun 

 

09.00-10.30 

 

Pregătirea profesională 

 

10.30-12.00 

 

Pregătirea sportivă specială 

 

 

12.00-12.30 

 

Timp pentru igiena personală 

 

12.30-13.30 Prinzul  

 

13.30-15.30 

 

Gestionarea surselor de alimentare cu apă 

 

 

15.30-17.00 

 

 Igienizarea remizei, tehnicii, utilajului și echipamentului de 

protecție 

 

 

 

17.00-19.00 

 

Pregătirea profesională 

 

19.00-19.30 Cina  

 

19.30-22.00 

 

Activități cultural-informative și sportive 

 

 

22.00-06.00 

 

Asigurarea securității sediului  

 

06.00 Deșteptarea  

 

06.00-07.00 

 

Măsuri de igienă personală 

 

07.00-08.00 Pregătirea pentru predarea serviciului 

 



53 

 

PROGRAMUL 

zilnic de activitate a efectivului în tura de serviciu a subdiviziunii 

de salvatori şi pompieri   

 

MARȚI 

Timpul 

desfăşurării 

Denumirea măsurilor 

 

 

08.00-08.30 

 

Primirea-predarea schimbului de serviciu în tură 

 

08.30-09.00 Micul dejun 

 

09.00-10.30 

 

Pregătirea profesională 

 

 

10.30-12.00 

 

Pregătirea sportivă specială 

 

 

12.00-12.30 

 

Timp pentru igiena personală 

 

12.30-13.30 Prinzul  

 

13.30-15.30 

 

Menținerea în stare bună de funcționare a tehnicii de 

intervenție, utilajului și echipamentului de protecție  

 

 

15.30-17.00 

 

Igienizarea remizei, tehnicii, utilajului și echipamentului de 

protecție 

 

 

17.00-19.00 

 

Pregătirea profesională 

 

19.00-19.30 Cina  

 

19.30-22.00 

 

Activități cultural-informative și sportive 

 

 

22.00-06.00 

 

Asigurarea securității sediului  

 

06.00 Deșteptarea  

 

06.00-07.00 

 

Măsuri de igienă personală 

 

07.00-08.00 Pregătirea pentru predarea serviciului 
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PROGRAMUL 

zilnic de activitate a efectivului în tura de serviciu a subdiviziunii 

de salvatori şi pompieri  

 

MIERCURI 

Timpul 

desfăşurării 

Denumirea măsurilor 

 

 

08.00-08.30 

 

Primirea-predarea schimbului de serviciu în tură 

 

08.30-09.00 Micul dejun 

 

09.00-10.30 

 

Pregătirea profesională 

 

 

10.30-12.00 

 

Pregătirea sportivă specială 

 

 

12.00-12.30 

 

Timp pentru igiena personală 

 

12.30-13.30 Prinzul  

 

13.30-15.30 

 

Asigurarea bunei gestionări a gospodăriei de  

furtunuri de refulare  

 

 

15.30-17.00 

 

 Igienizarea remizei, tehnicii, utilajului și echipamentului de 

protecție 

 

 

17.00-19.00 

 

Pregătirea profesională 

 

19.00-19.30 Cina  

 

19.30-22.00 

 

Activități cultural-informative și sportive 

 

 

22.00-06.00 

 

Asigurarea securității sediului  

 

06.00 Deșteptarea  

 

06.00-07.00 

 

Măsuri de igienă personală 

 

07.00-08.00 Pregătirea pentru predarea serviciului 
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PROGRAMUL 

zilnic de activitate a efectivului în tura de serviciu a subdiviziunii 

de salvatori şi pompieri  

 

JOI 

Timpul 

desfăşurării 

Denumirea măsurilor 

 

 

08.00-08.30 

 

Primirea-predarea schimbului de serviciu în tură 

 

08.30-09.00 Micul dejun 

 

09.00-10.30 

 

Pregătirea profesională 

 

 

10.30-12.00 

 

Pregătirea sportivă specială 

 

 

12.00-12.30 

 

Timp pentru igiena personală 

 

12.30-13.30 Prinzul  

 

13.30-15.30 

 

Elaborarea și prelucrarea permanentă a planurilor  

și fișelor operative  

 

 

15.30-17.00 

 

Igienizarea remizei, tehnicii, utilajului și echipamentului de 

protecție  

 

 

17.00-19.00 

 

Pregătirea profesională 

 

19.00-19.30 Cina  

 

19.30-22.00 

 

Activități cultural-informative și sportive 

 

 

22.00-06.00 

 

Asigurarea securității sediului  

 

06.00 Deșteptarea  

 

06.00-07.00 

 

Măsuri de igienă personală 

 

07.00-08.00 Pregătirea pentru predarea serviciului 
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PROGRAMUL 

zilnic de activitate a efectivului în tura de serviciu a subdiviziunii 

de salvatori şi pompieri  

 

VINERI 

Timpul 

desfăşurării 

Denumirea măsurilor 

 

 

08.00-08.30 

 

Primirea-predarea schimbului de serviciu în tură 

 

08.30-09.00 Micul dejun 

 

09.00-10.30 

 

Pregătirea profesională 

 

 

10.30-12.00 

 

Pregătirea sportivă specială 

 

 

12.00-12.30 

 

Timp pentru igiena personală 

 

12.30-13.30 Prinzul  

 

13.30-15.30 

 

Activități de salubrizare a teritoriului și încăperilor sediului  

 

 

15.30-17.00 

 

Igienizarea tehnicii, utilajului și echipamentului de protecție 

 

19.00-19.30 Cina  

 

17.00-22.00 

 

Activități cultural-informative și sportive 

 

 

22.00-06.00 

 

Asigurarea securității sediului  

 

06.00 Deșteptarea  

 

06.00-07.00 

 

Măsuri de igienă personală 

 

07.00-08.00 Pregătirea pentru predarea serviciului 
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PROGRAMUL 

zilnic de activitate a efectivului în tura de serviciu a subdiviziunii 

de salvatori şi pompieri  

 

SÎMBĂTĂ, DUMINICĂ, ZILE OFILIALE DE SĂRBĂTOARE  

Timpul 

desfăşurării 

Denumirea măsurilor 

 

 

8.00-8.30 

 

Primirea-predarea schimbului de serviciu în tură 

 

8.30-09.00 Micul dejun 

 

09.00-12.00 

 

 Trening-uri, ziua ușilor deschise/instruiri 

copii/foto/promovarea imaginii/educarea spiritului de echipă 

în rîndul tinerei generații 

 

 

12.00-12.30 

 

Timp pentru restabilirea tehnicii și utilajului în servant,  

igiena personală 

 

12.30-13.30 Prinzul  

 

13.30-22.00 

 

  Activități cultural-informative și sportive 

 

 

19.00-19.30 Cina  

 

22.00-06.00 

 

Asigurarea securității sediului  

 

06.00 Deșteptarea  

 

06.00-07.00 

 

Măsuri de igienă personală 

 

07.00-08.00 Pregătirea pentru predarea serviciului 
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Anexa 6 

N O R M E L E 

de dotare a subdiviziunilor IGSU al MAI cu autospeciale de intervenție  

(Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2009 cu privire la aprobarea Normelor de dotare a subdiviziunilor  

Ministerului Afacerilor Interne  cu mijloace de transport de serviciu) 

 

Categoria subdiviziunii –    Detașament căutare-salvare 

Numărul de subdiviziuni (exist./neces.) –  2/3 
 

Până în anul 2022 Până în anul 2024 Până în anul 2026 

- 1 autospecială de intervenţie;  

- 1 autoscară/elevator de intervenţie la incendii. 

 

- 1 autospecială de intervenţie; 

- 1 autospecială de descarcerare ușoară;  

- 1 autospecială de descarcerare medie;  

- 1 autovehicul cu staţie de pompare a apei 

capacitate medie/mare; 

- 4 autospeciale auxiliare de transmisiuni şi 

iluminare, serviciul tehnic, autospecială SPGF; 

- 1 remorcă cu barcă și lucrări scafandriere; 

- 1 autospecială SMURD (B2); 

- 1 autospecială de descarcerare grea; 

- 1 autospecială transport bunuri; 

- 1 autospecială acces localități izolate (6x6 sau 

cu senile sau cu pernă de aer); 

- 1 autospecială SMURD (C1); 

- 1 autospecială K9; 

- 1 autospecială transport persoane. 

- 2 autospeciale de intervenţie; 

- 3 autocisterne pe şasiu de camion cu sarcina 

utilă de la 2,5 t pînă la 5,5 t;  

- 2 autospeciale de legătură şi  transmisiuni 

pentru SM, utilate cu mijloace şi aparataj 

special;  

- 1 autospecială  de cercetare-decontaminare 

CBRN; 

- 1 autospecială-atelier mobil de reparaţie auto; 

- 1 autovehicul pentru scafandrieri; 

- 1 autovehicul pentru alpinism; 

- 1 autospecială de descarcerare grea; 

- 1 autovehicul medical pentru duş şi 

dezinfectare; 

- 2 autovehicule cu sarcina utilă de la 1,0 t pînă 

la 3,0 t; 

- 8 autovehicule cu sarcina utilă de la 5,0t pînă 

la 20,0t; 

- 1 excavator; 

- 1 buldozer; 

- 1 maşină de profilat (greder); 

- 1 macara; 

- 1 remorcher cu sarcina de la 10 t pînă la 40 t. 
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Categoria subdiviziunii –    Detașament salvatori și pompieri (mun. Chișinău, mun. Cahul, mun. Comrat) 

Numărul de subdiviziuni (exist./neces.) –  7/11 (lipsesc în municipiile Hîncești, Edineț, Orhei, Soroca, Strășeni, Ungheni) 
 

Până în anul 2022 Până în anul 2024 Până în anul 2026 

- 2 autospeciale de intervenţie; 

- 1 autoscară/elevator de intervenţie la incendii. 

- 2 autospeciale de intervenţie; 

- 1 autovehicul cu staţie de pompare; 

- 1 autospecială de descarcerare medie;  

- 1 autospecială SMURD (B2). 

- 4 autospeciale de intervenţie; 

- 1 autospecială de descarcerare grea; 

- 1 autospecială SMURD (C1); 

- 1 autospecială K9; 

- 1 autospecială  de cercetare CBRN; 

- 1 autospecială transport bunuri; 

- 1 autospecială transport persoane. 

 

 

Categoria subdiviziunii –    Unitate de salvatori și pompieri 

Numărul de subdiviziuni (exist./neces.) –  38/48 (lipsesc în orașele Codru, Cricova, Sîngera, Vatra (mun. Chișinău), Cupcini  

(r-nul Edineț), Tvardița (r-nul Taraclia), Mărculești, Ghindești (r-nul Florești),  

Frunză (r-nul Ocnița), Bucovăț (Strășeni). 
 

Până în anul 2022 Până în anul 2024 Până în anul 2026 

- 1 autospecială de intervenţie;  

- 1 autoscară/elevator de intervenţie la incendii. 

- 1 autospecială de intervenţie; 

- 1 autospecială de descarcerare medie;  

- 1 autovehicul cu staţie de pompare; 

- 1 remorcă cu barcă și lucrări scafandriere; 

- 1 autospecială SMURD (B2). 

- 2 autocisterne de intervenţie la incendii; 

- 1 autospecială de descarcerare grea; 

- 1 autospecială transport bunuri; 

- 1 autospecială acces localități izolate (6x6 sau 

cu senile sau cu pernă de aer); 

- 1 autospecială SMURD (C1); 

- 1 autospecială K9; 

- 1 autospecială transport persoane. 

 

 

 

 



60 

 

Categoria subdiviziunii –    Post de salvatori și pompieri 

Numărul de subdiviziuni (exist.) –   14 
 

Până în anul 2022 Până în anul 2024 Până în anul 2026 

- 1 autospecială de intervenţie. - 1 autospecială de intervenţie; 

- 1 autovehicul cu staţie de pompare; 

- 1 autoscară/elevator de intervenţie la incendii. 

- 1 autospecială de descarcerare medie. 
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Anexa 7 

Planul de audit 

al capacităţii de intervenţie a subdiviziunilor de salvatori şi pompieri va 

cuprinde: 

1. Planul aprobat de antrenare a forţelor şi mijloacelor la lichidarea 

consecinţelor situațiilor excepționale. 

2. Harta (schema) zonei de intervenție cu marcarea forţelor şi mijloacelor, 

surselor de apă, drumurilor. 

3. Planurile şi fişele de intervenție. Graficul de prelucrare şi elaborare. 

4. Evidenţa tehnicii de intervenţie şi celei auxiliare. 

5. Instrucţiunile de cooperare a serviciului de salvatori şi pompieri cu forţele 

de pregătire permanentă (asistenţa medicală urgentă, poliţia, serviciile de 

aprovizionare cu energie electrică şi gaze, subdiviziunile militare etc.) 

6. Organizarea pregătirii profesionale a efectivului garnizoanei. Planul de 

studii, orarul lecţiilor, reviste de instruire, existentul şi calitatea planurilor-conspect. 

Efectuarea totalurilor. Gradul de executare a programului de instruire. 

7. Periodicitatea verificării modului de satisfacere a serviciului efectivului 

gărzilor de intervenție. Verificările pe timp de noapte. Evidenţa.  

8. Organizarea pregătirii primare a persoanelor nou angajate în serviciu. 

Ordinile privind accesul la activitatea de sinestătătoare în funcţie.   

9. Graficul de desfăşurare a aplicaţiilor tactice de specialitate, inclusiv pe 

timp de noapte. Existentul planurilor. Îndeplinirea graficului. 

10. Evidenţa surselor de aprovizionare cu apă. Graficul verificării. 

Îndeplinirea lui. Existentul Notelor informative în vederea înlăturării deficienţelor. 

11. Graficul verificărilor pe timp de noapte a locurilor cu aglomerări de 

persoane. Îndeplinirea lui. Existentul actelor de constatare. 

12. Măsuri de consolidare a disciplinei efectivului. Psihologia. Starea practicii 

disciplinare. Eficacitatea măsurilor educative desfăşurate.   

13. Starea activităţii sportive în subdiviziune. Prelucrarea normativelor. 

Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor la sportul aplicativ al salvatorilor şi 

pompierilor între gărzi. 

14.  
15.  Starea protecţiei muncii, tehnicii securităţii şi igienei sanitare. Instructajul 

efectivului. Încercări ale utilajului tehnic de specialitate. 

16. Starea bazelor serviciului de protecţie împotriva gazelor şi fumului. 

Existentul documentarului de evidenţă. Existentul ordinelor privind accesul la lucrul 

în aparatele izolante cu aer comprimat al efectivului subdiviziunii. Efectuarea 

şedinţelor de instruire în aparatele izolante la aer liber şi în mediul nefavorabil pentru 

respiraţie.  

17. Starea furtunurilor de refulare. Existentul fişelor tehnice şi completarea 

lor. Ordinea păstrării şi exploatării furtunurilor. Periodicitatea încercărilor acestora. 

18. Existentul dărilor de seamă privind efectuarea intervenţiilor, 

corectitudinea întocmirii lor (F-2). 

19. Aspectul exterior al efectivului. Dotarea cu echipament de protecție 

conform normelor.  
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20. Starea încăperilor de serviciu. 

21. Existentul şi gestionarea documentarului de serviciu în corespundere cu 

prevederile Regulamentului de serviciu al salvatorilor şi pompierilor. 

22. Lista obiectivelor zonei  de  deservire,  în  procesul tehnologic al cărora se 

folosesc substanţe puternic toxice şi otrăvitoare. Cartele de avariere. 

23. Verificarea  la  conducătorii  auto  ai  unităţii    a legitimaţiilor de 

permitere a conducerii autospecialelor. 

24. Ordinele pentru organizarea serviciului: 

- privind modalitatea de îmbarcare în autospecialele de intervenţie; 

- privind întărirea efectivului după gărzi; 

- privind instituirea comisiei pentru efectuarea bilanţului la pregătirea de 

serviciu, stabilirea şi achitarea premiilor efectivului;  

- privind întărirea conducătorilor auto după autotehnica din dotare; 

- privind desfăşurarea pregătirii profesionale pentru anul de studii; 

- privind permiterea lucrului de sinestătător în funcţie după efectuarea 

pregătirii primare, fără dreptul de a lucra la înălţimi şi aparate izolante; 

- privind permiterea lucrului de sinestătător în funcţie după efectuarea 

pregătirii de curs la Centrul Republican de Instruire; 

- privind pregătirea tehnicii auto către revizia tehnică anuală; 

- privind permiterea la lucrul de sinestătător în aparatele izolante cu aer 

comprimat şi întărirea aparatelor izolante cu aer comprimat după protectori; 

- privind numirea persoanelor responsabile de exploatarea aparatelor de 

încălzire cu gaze naturale şi electrice, strunguri, depozitele de carburanţi şi lubrifianţi, 

spumogen şi praf, bunurile materiale, ş.a.; 

- privind numirea persoanelor responsabile de exploatarea recipienţilor sub 

presiune înaltă (compresoarelor). 

25. Petrecerea revistei de front a efectivului.  
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FORMA tip  

a notei informative privind totalurile auditului capacităţii de intervenţie a 

subdiviziunilor de salvatori şi pompieri 

Perioada care a fost luată în calcul la efectuarea auditului şi componenţa 

echipei care l-a efectuat. 

Completarea conform statelor de personal, funcţii vacante. 

Aprecierea situaţiei operative privind intervențiile în ultimii 5 ani şi în 

perioada anului curent. Indicii de bază şi tendinţa lor. 

Lacunele şi neglijenţele principale depistate, admise în activitatea 

subdiviziunii privind pregătirea, organizarea/desfășurarea și conducerea 

intervențiilor, lucrul cu cadrele, pregătirea profesională, organizarea exploatării, 

deservirii tehnice şi  reparaţia tehnicii şi utilajului tehnic de specialitate, tehnica 

securităţii.  

Organizarea activităţii, calitatea executării obligaţiunilor funcţionale, 

studierea şi cunoaşterea documentelor de directivă, controlul asupra lichidării 

neajunsurilor depistate în auditele anterioare, eficacitatea lor. 

Măsurile întreprinse de echipa de auditori. 

Concluzii şi propuneri, cu indicarea termenului prezentării raportului în 

IGSU privind înlăturarea neajunsurilor. 

 

 


