Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Serviciul ProtecŃiei Civile şi SituaŃiilor ExcepŃionale
ORDIN
„ 12 ” mai 2017

mun. Chişinău

nr. 86

Cu privire la organizarea managementului
operaŃional în cadrul Serviciului ProtecŃiei
Civile şi SituaŃiilor ExcepŃionale al MAI
Întru executarea prevederilor ordinului MAI nr.80 din 23 martie 2017 „Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind interoperabilitatea componentelor
managementului operaŃional al Ministerului Afacerilor Interne” şi în conformitate cu
ordinele Serviciului PC şi SE nr. 178 din 21.08.2014 „Cu privire la aprobarea
Regulamentelor subdiviziunilor Serviciului PC şi SE şi a fişelor de post ale funcŃiilor
din cadrul SPC şi SE”, nr.210 din 13.12.2013 „Cu privire la iniŃierea Proiectului-pilot
de creare a Serviciului Regional de Dispecerat „901-UTAG”, Regulamentului
Centrului de dirijare şi intervenŃie operativă „NORD”, subordonat Aparatului
Serviciului PC şi SE, Regulamentului Centrului de dirijare şi intervenŃie operativă
„SUD”, subordonat Aparatului Serviciului PC şi SE şi în scopul organizării
managementului operaŃional în cadrul Serviciului PC şi SE, ORDON:
1. Şefii DirecŃiilor, SecŃiilor Aparatului Serviciului, subdiviziunilor
subordonate Aparatului Serviciului, DirecŃiilor, SecŃiilor situaŃii excepŃionale
teritoriale, Centrului Republican de Instruire, Detaşamentelor căutare-salvare nr, 1 şi
nr.2, vor organiza în procesul de instruire studierea prevederilor ordinului MAI nr.80
din 23 martie 2017, „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
interoperabilitatea componentelor managementului operaŃional al Ministerului
Afacerilor Interne” (se anexează).
2. Managementul operaŃional şi interoperabilitatea acestuia în cadrul
Serviciului PC şi SE va fi asigurat:
1) La nivel central:
a) de către DirecŃia generală planificare, coordonare şi operaŃii pe aspecte de:
- organizare generală a managementului operaŃional, asigurării fluxului
informaŃional privind situaŃia operativă în domeniile de competenŃă ale Serviciului;
- organizarea planificării în domeniul managementului operaŃional;
- organizarea conlucrării cu Comisiile pentru SituaŃii ExcepŃionale din cadrul
organelor centrale de specialitate ale administraŃiei publice, altor autorităŃi
administrative centrale şi locale privind analiza şi evaluarea riscurilor de producere a
situaŃiilor excepŃionale (cu excepŃia incendiilor);

- organizarea conlucrării prin Centrul de dirijare în situaŃii excepŃionale, sau
Punctul de dirijare în situaŃii excepŃionale avansat cu organele centrale de specialitate
ale administraŃiei publice, alte autorităŃi administrative centrale şi locale implicate în
procesul de prevenire sau lichidare a situaŃiilor excepŃionale, organizarea conlucrării
cu unităŃile de management operaŃional din cadrul entităŃilor din subordinea MAI;
- gestionarea sistemului informaŃional şi de transmisiuni al Serviciului PC şi SE.
b) de către DirecŃia salvatori şi pompieri pentru:
- organizarea preluării apelurilor de urgenŃă şi remiterii pentru lichidarea
incendiilor, urgenŃelor şi altor situaŃiilor excepŃionale a forŃelor şi mijloacelor
Serviciului;
- conducerea integrată cu forŃele şi mijloacele Serviciului PC şi SE la incendii şi
avarii, până la momentul în care Comisiile pentru situaŃiile excepŃionale încep să
funcŃioneze;
- analiza şi evaluarea riscurilor de producere a incendiilor;
- planificarea antrenării forŃelor şi mijloacelor Serviciului la desfăşurarea
lucrărilor de lichidare a consecinŃelor incendiilor şi altor situaŃii excepŃionale.
c) de către subdiviziuni cu activitate permanentă:
- Centrul operativ de dispecerat republican - pentru, monitorizarea situaŃiei
operative în republică, acumularea informaŃiei privind pericolul sau declanşarea
situaŃiilor excepŃionale şi informarea conducerii Serviciului (alte atribuŃii, conform
Regulamentului de activitate);
- Centrul automatizat de dirijare operativă - pentru asigurarea preluării apelurilor
de urgenŃă la telefonul 901 pe întreg teritoriul republicii şi trimiterea nemijlocită la
lucrările de lichidare a incendiilor, urgenŃelor sau situaŃiilor excepŃionale a
subdiviziunilor Serviciului, conform Planului republican de antenare a forŃelor şi
mijloacelor la lichidarea consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale şi incendiilor şi Orarul
intervenŃiilor la stingerea incendiilor a subunităŃilor garnizoanelor mun. Chişinău şi
mun. BălŃi (alte atribuŃii, conform Regulamentului de activitate);
- Centrul republican de intervenŃie operativă, pentru conducerea nemijlocită cu
forŃele şi mijloacele Serviciului implicate la lucrările de stingere a incendiilor,
urgenŃe şi lichidare a consecinŃelor situaŃiilor de urgenŃă sau excepŃionale (alte
atribuŃii, conform Regulamentului de activitate).
2) La nivel regional:
- de către Centrul automatizat de dirijare operativă - pentru preluarea apelurilor
de urgenŃă la telefonul 901 din mun. Chişinău şi raioanele Anenii Noi, Criuleni,
Ialoveni, Străşeni, Dubăsari, Ungheni, Călăraşi, Nisporeni, Hânceşti, Cimişlia,
Basarabeasca, Orhei, Rezina, Şoldăneşti, Teleneşti, Căuşeni, Ştefan-Vodă şi
trimiterea nemijlocită la lucrările de lichidare a incendiilor, urgenŃelor sau situaŃiilor
excepŃionale a subdiviziunilor, conform Planului republican de antenare a forŃelor şi

mijloacelor la lichidarea consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale şi incendiilor şi Orarul
intervenŃiilor la stingerea incendiilor a subunităŃilor garnizoanei mun. Chişinău;
- de către Centrul de dirijare şi intervenŃie operativă „NORD” pentru preluarea
apelurilor de urgenŃă la telefonul 901 din mun. BălŃi şi raioanele Făleşti, Glodeni,
Râşcani, Sângerei, Soroca, Drochia, Floreşti, EdineŃ, Donduşeni, Briceni, OcniŃa şi
trimiterea nemijlocită la lucrările de lichidare a incendiilor, urgenŃelor sau situaŃiilor
excepŃionale a subdiviziunilor conform Planului republican de antenare a forŃelor şi
mijloacelor la lichidarea consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale şi incendiilor, Orarului
intervenŃiilor la stingerea incendiilor a subunităŃilor garnizoanei mun. BălŃi, cât şi
conducerea cu forŃele şi mijloacele subdiviziunilor respective;
- de către Centrul de dirijare şi intervenŃie operativă „SUD” pentru preluarea
apelurilor de urgenŃă la telefonul 901 din raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Leova,
trimiterea nemijlocită la lucrările de lichidare a incendiilor, urgenŃelor sau situaŃiilor
excepŃionale a subdiviziunilor conform Planului republican de antenare a forŃelor şi
mijloacelor la lichidarea consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale şi incendiilor, cât şi
conducerea cu forŃele şi mijloacele subdiviziunilor respective;
- de către Serviciul regional de dispecerat UTA Găgăuzia pentru preluarea
apelurilor de urgenŃă la telefonul 901 din întreg teritoriul UTA Găgăuzia şi trimiterea
nemijlocită la lucrările de lichidare a incendiilor, urgenŃelor sau situaŃiilor
excepŃionale a subdiviziunilor, conform Planului republican de antenare a forŃelor şi
mijloacelor la lichidarea consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale şi incendiilor.
3) La nivel teritorial:
- în cadrul DirecŃiilor situaŃii excepŃionale teritoriale de către Serviciile
planificare şi operaŃii şi Serviciile operative de dispecerat.
- în cadrul Detaşamentelor căutare-salvare nr. 1 şi nr.2 de către SecŃiile
planificare şi operaŃii.
3. A considera planuri situaŃionale în domeniul de activitate al Serviciului:
1) La nivel central:
a) Planul protecŃiei civile a Republicii Moldova în situaŃii excepŃionale –
responsabil de elaborare şi actualizare DirecŃia generală planificare, coordonare şi
operaŃii, în comun cu DirecŃia protecŃie civilă;
b) Planul de aducere în stare de pregătire pentru acŃiuni în caz de pericol sau
declanşare a situaŃiilor excepŃionale al Serviciului PC şi SE, responsabil de elaborare
şi actualizare - DirecŃia generală planificare, coordonare şi operaŃii;
c) Planul de intervenŃie comună pentru asigurarea răspunsului în caz de situaŃii
de urgenŃă/dezastre/situaŃii excepŃionale şi pentru acordarea asistenŃei medicale de
urgenŃă, responsabil de actualizare – DirecŃia generală planificare, coordonare şi
operaŃii, în conlucrare cu Inspectoratul General pentru SituaŃii de UrgenŃă din
România;

d) Planul republican de antenare a forŃelor şi mijloacelor la lichidarea
consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale şi incendiilor – responsabil de elaborare şi
actualizare DirecŃia salvatori şi pompieri.
2) La nivel regional - „Planul republican de antrenare a forŃelor şi mijloacelor la
lichidarea consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale şi incendiilor” şi Orarul intervenŃiilor
la stingerea incendiilor a subunităŃilor garnizoanelor mun. Chişinău şi mun. BălŃi.
3) La nivel teritorial:
a) Planurile protecŃiei civile în situaŃii excepŃionale ale raioanelor, mun.
Chişinău, mun. BălŃi şi UTA Găgăuzia – elaborate de către Comisiile pentru SituaŃii
ExcepŃionale respective.
b) Planul de aducere a subdiviziunilor în stare de pregătire pentru acŃiuni în caz
de pericol sau declanşare a situaŃiilor excepŃionale, responsabili de elaborare şi
actualizare – şefii de subdiviziuni;
c) Planul de antrenare a forŃelor şi mijloacelor la lichidarea consecinŃelor
situaŃiilor excepŃionale şi incendiilor – responsabil de elaborare şi actualizare şefii
DirecŃiilor şi SecŃiilor situaŃii excepŃionale teritoriale (excepŃie DirecŃiile situaŃii
excepŃionale mun. Chişinău şi mun. BălŃi);
d) Orarul intervenŃiilor la stingerea incendiilor a subunităŃilor garnizoanelor
mun. Chişinău şi mun. BălŃi – responsabil de elaborare şi actualizare şefii DirecŃiilor
SE mun. Chişinău şi mun. BălŃi.
4. Organizarea cooperării între Serviciul PC şi SE şi alte subdiviziuni ale
Ministerului Afacerilor Interne în domeniul de competenŃă al Serviciului se va
organiza după cum urmează:
1) La nivel central:
a) De către DirecŃia generală planificare, coordonare şi operaŃii, conform
Planului special al MAI de activitate în situaŃii excepŃionale „CalamităŃi”;
b) De către DirecŃia salvatori şi pompieri prin întocmirea, coordonarea şi
aprobarea instrucŃiunilor de cooperare între Serviciul PC şi SE şi alte instituŃii, pe
parcursul lichidării consecinŃelor incendiilor şi altor situaŃii excepŃionale.
2) La nivel teritorial:
a) de către şefii DirecŃiilor şi SecŃiilor situaŃii excepŃionale prin elaborarea şi
înaintarea propunerilor preşedinŃilor Comisiilor pentru situaŃii excepŃionale
respective, de actualizare a Planurilor protecŃiei civile ale raionului, municipiilor
Chişinău, BălŃi şi UTA Găgăuzia de acŃiuni în caz de pericol sau declanşare a
situaŃiilor excepŃionale, cu specificarea aspectelor respective;
b) de către şefii DirecŃiilor, SecŃiilor situaŃii excepŃionale şi şeful
Detaşamentului căutare-salvare nr.2 prin întocmirea şi aprobarea InstrucŃiunilor de
cooperare între subdiviziune şi serviciile publice desconcentrate, administrate în mod
direct/din subordinea ministerelor şi altor autorităŃi administrative centrale.

5. DirecŃia protecŃie civilă, DirecŃia salvatori şi pompieri, DirecŃia prevenire şi
relaŃii cu publicul:
- vor elabora şi prezenta în DirecŃia generală planificare, coordonare şi operaŃii
până la data de 19 mai 2017 propuneri, reieşind din activităŃile planificate în anul
2017, conform domeniilor de activitate, pentru elaborarea Planului anual al
operaŃiunilor, în conformitate cu prevederile articolului 34 al Regulamentului privind
interoperabilitatea componentelor managementului operaŃional al Ministerului
Afacerilor Interne, aprobat prin ordinul MAI nr.80 din 23.03.2017 (conform
modelului din anexă);
- vor elabora Planuri tematice pentru desfăşurarea operaŃiunilor pe domenii de
competenŃă în conformitate cu prevederile articolului 36 al Regulamentului privind
interoperabilitatea componentelor managementului operaŃional al Ministerului
Afacerilor Interne, aprobat prin ordinul MAI nr.80 din 23.03.2017;
- după finalizarea operaŃiunilor, în termen de 5 zile vor prezenta un raport de
evaluare în adresa DirecŃiei generale planificare, coordonare şi operaŃii, privind
rezultatele obŃinute.
6. DirecŃia generală planificare, coordonare şi operaŃii:
- va elabora proiectul Planului operaŃiunilor în cadrul Serviciului PC şi SE
pentru anul 2017, coordona proiectul cu Serviciul dirijare operaŃională şi inspectare al
MAI şi-l va prezenta pentru aprobare până la 30 mai 2017;
- va Ńine la control executarea Planului respectiv şi informarea Serviciului
dirijare operaŃională şi inspectare a MAI privind desfăşurarea operaŃiunilor cât şi
rezultatele obŃinute;
7. Controlul executării prezentului ordin se atribuie şefilor-adjuncŃi ai
Serviciului, şefului DirecŃiei generale planificare, coordonare şi operaŃii.
8. Ordinul se aduce la cunoştinŃa efectivului Serviciului ProtecŃiei Civile şi
SituaŃiilor ExcepŃionale.

Şeful Serviciului
general-maior al s/s

Mihail HARABAGIU

COORDONAT:
Şef-adjunct al Serviciului PC şi SE,
şef al DirecŃiei salvatori şi pompieri
Anatol VINICIUC
Şef-adjunct al Serviciului PC şi SE,
Şef al DirecŃiei protecŃie civilă
Alexandru OPREA
Şef-adjunct al Serviciului PC şi SE,
şef al DirecŃiei resurse umane
Sergiu GOLOVACI
Şef al DirecŃiei generale planificare,
coordonare şi operaŃii a SPC şi SE,
colonel al s/salvare

Ghenadie BARBU

Şef al DirecŃiei prevenire şi relaŃii cu publicul
loc. colonel al s/s

Liliana PUŞCAŞU

Şef al DirecŃiei juridice
lt. colonel al s/salvare

Galina TURCAN

Ex: S. BabanuŃa
Tel: 022-73-85-31
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