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                                                                                                                                                    Anexă  

                                                                                                                                                                            ordinul şefului IGSU 

                                                                                                                                                                                            nr. 1 din 02 ianuarie 2020 
 

Nr Obiectivele 

 

Acţiunile Responsabili 

de 

implementare 

Termenul 

de 

realizare 

 

Acoperi-

rea 

financiara

/costurile 

aferente 

Indicatorul de 

performanţă/ 

progres 

Proceduri 

de 

raportare 

Notă 

CAPITOLUL I ACTIVITATEA MANAGERIALĂ  

1. MĂSURI ORGANIZATORICE 

1) Asigurarea executării programului de stat şi planurilor naţionale 

1. 

Sporirea siguranţei 

cetăţenilor prin ridicarea 

capacităţii de intervenţie în 

localităţile rurale. 

1. Consultări cu experţii  din 

țările unde activează pompieri 

(voluntari) în cadrul APL 

DGI, 

DGP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Proiect de 

implementare a 

voluntarilor în situații 

excepționale elaborat 

Note 

informative 

IGSU 

HG 

nr. 

202/2013 

HG 

nr. 

595/2018 

2. Crearea noilor posturi 

teritoriale de salvatori și 

pompieri, inclusiv pe bază de 

voluntariat 

DGI, 

DGP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Posturi noi în 

localităţile rurale cu 

rază de intervenţie 

pînă la 10-20 km 

deschise 

3.Organizarea şi desfăşurarea 

instruirilor aplicaţiilor practice, 

în comun cu pompierii din 

cadrul PTSP a APL, inclusiv a 

voluntarilor 

DGI, 

DGP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Efectiv instruit; 

Intervenţii 

calitative; 

Persoane şi bunuri 

materiale salvate; 

Populaţie protejată. 

2. 

Apropierea de Mecanismul 

de protecţie civilă al UE şi 

creşterea capacităţii 

Inspectoratului pentru 

participare în misiuni 

internaţionale. 

1. Analiza posibilităţii privind 

“Crearea modulului de Pompare 

de mare capacitate” 
DGI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Posibilitate 

examinată; 

Studiu de 

fezabilitate efectuat 

Note 

informative 

IGSU 

Agenda de 

Asociere a 

RM-UE 
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2. Analiza posibilităţii privind 

“Crearea sub-modulului de 

asigurare logistică pentru 

modulele de intervenţie, care să 

le asigure autosuficienţa” 

DL, 

DGI, 

DRCS-1 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Posibilitate 

examinată; 

Studiu de 

fezabilitate efectuat 

3. 

Consolidarea nivelului de 

pregătire al IGSU prin 

participare în cadrul 

Programului de Instruiri al 

Mecanismului de protecţie 

civilă al UE 

1. Participarea angajaţilor IGSU 

la cursurile de pregătire din 

cadrul Programului de Instruiri 

al Mecanismului  

DGI Trimestrial 

În limita 

cotelor 

alocate 

Numărul de angajaţi 

instruiţi/ 

cursuri absolvite 

Note 

informative 

IGSU 

Agenda de 

Asociere a 

RM-UE 

2. Participarea angajaţilor IGSU 

la conferinţa de planificare a 

exerciţiului de teren de tip 

MODEX din Lituania. 

DGI Trimestrul I 

În limita 

cotelor 

alocate 

Participare la 

conferinţă 

3. Participarea angajaţilor 

IGSU, în cadrul modulului de 

pompare de apă de mare 

capacitate la Exercițiul 

MODEX 2020, care se va 

desfăşura în Lituania. 

DGI 
Trimestrul 

II 

În limita 

cotelor 

alocate 

Persoane instruite 

prin participare la 

Exerciţiu, 

Lecţii învăţate 

4. Studierea experienţei şi 

bunelor practici europene în 

domeniul protecţiei civile şi 

managementului dezastrelor, de 

către experţii MAI, prin 

intermediul Programului de 

schimb de experţi (Exchange of 

experts) al Mecanismului de 

protecţie civilă al UE 

DGI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

cotelor 

disponibil

e 

Număr de vizite de 

studiu realizate, 

cursuri de instruire 

desfăşurate 

4. 

Eficientizarea dirijării 

operaționale în cadrul 

Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență 

în scopul de a asigura 

integrarea deplină a 

structurilor regionale 

1. Efectuarea unei analize cu 

privire la asigurarea 

managementului operațional și 

înaintarea propunerilor de 

dezvoltare a acestuia, inclusiv la 

nivelul subdiviziunilor 

teritoriale 

DGI, 

DGP 

Martie 

2020/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Analiză efectuată și 

propuneri înaintate 

Note 

informative  

MAI 

HG nr. 

636/2019 

Planul de 

activitate a 

Guvernului 
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2. Construcția și darea în 

exploatare a remizei de 

Salvatori și Pompieri din cadrul 

Portului Internațional 

Giurgiulești 

DL 

Ianuarie 

2020/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Remiză de salvatori 

și pompieri dată în 

exploatare 

3. Implementarea proiectului 

„Zona de cooperare 

transfrontalieră România - 

Moldova o zonă mai sigură prin 

îmbunătățirea infrastructurii de 

operare a Serviciului Mobil de 

Urgență, Reanimare și 

Descarcerare (SMURD), 

creșterea nivelului de pregătire 

și menținerea capacității 

personalului de intervenție în 

situații de urgență” 

DL 
Iunie 2022/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de activități 

desfășurate; 

Număr de platforme 

de aterizare-

decolare pentru 

intervenții aero-

medicale construite; 

Număr de vehicule 

procurate 

2) Asistenţa juridică, elaborarea actelor normative 

5. 

Asigurarea corespunderii 

actelor  normative din 

domeniul de activitate al 

Inspectoratului cu legislaţia 

RM; 

1. Elaborarea și promovarea 

actelor normative; 

DJ 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de acte 

normative elaborate; 

Note 

informative 

IGSU 

Legea 

100/2018, 

HG 

610/2018 

2. Avizarea și coordonarea 

proiectelor de acte normative și  

administrative; 

Numărul de acte 

normative și 

administrative 

avizate și 

coordonate; 

3. Acordarea asistenței juridice 

și suportului metodic-

consultativ; 

Numărul de 

consultații juridice 

și de suport metodic 

- consultativ; 

6. 

Reprezentarea intereselor 

IGSU în instanţele de 

judecată, organele 

autorităţilor publice şi 

asociaţiile obşteşti pe 

problemele juridice; 

1. Participarea  în examinarea 

cauzelor contravenționale, 

civile și penale cu implicarea 

IGSU; DJ 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de cauze 

contravenționale 

civile și penale la 

care s-a asigurat  

reprezentarea IGSU; 

Note 

informative 

IGSU 

Acte 

legislative şi 

normative 
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2. Cooperarea cu  APL şi 

formaţiunile neguverna-

mentale, expunerea şi 

menţinerea intereselor 

Inspectoratului; 

Numărul relațiilor 

de cooperare cu 

APL, formațiunile 

obștești și 

neguvernamentale 

7. 

Promovarea procedurii de 

implementare a proiectelor 

de Parteneriat Public-Privat 

în vederea administrării 

eficiente a bunurilor 

imobile, neutilizate sau 

utilizare parţial de către 

IGSU; 

1. Asigurarea condiţiilor pentru 

elaborarea deciziilor APL, 

studiilor de fezabilitate şi 

documentaţiei de proiect, 

expertizelor tehnice şi altor acte 

necesare implementării 

proiectelor PPP; 

DL,DEF, 

DSE,DJ 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Condiţii pentru 

elaborarea decizii-

lor, studiilor de 

fezabilitate, 

documentaţiei de 

proiect, ex-

pertizelor tehnice, 

etc, asigurate; 

Număr de agenţi 

economici identifi-

caţi/contractaţi; 

Număr de proiecte 

implementate 

Note 

informative 

IGSU 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.419 din 

18 iunie 

2012 şi  

Legea 

nr.179 din 

10.07.2008 

cu privire la 

parteneriatul 

public-privat 

8. 

Consolidarea 

Reglementării tehnice în 

domeniul de apărare 

împotriva incendiilor și 

securității pe apă în 

Republica Moldova 

1. Elaborarea și coordonarea 

proiectelor actelor legislative și 

normative în domeniul apărării 

împotriva incendiilor. 

DGP, 

 DJ, 

DGI, 

CRI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Participarea la 

elaborarea actelor 

normative 

Note 

informative 

IGSU 

Acte 

legislative şi 

normative 

2.Elaborarea proiectului 

Hotărârii Guvernului cu privire 

la aprobarea Reglementării 

tehnice “Reguli generale de 

apărare împotriva incendiilor în 

Republica Moldova 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Proiect elaborat şi 

aprobat; 

Cadrul legal în 

domeniul securităţii 

la incendiu și 

securității pe apă  

perfecţionat şi 

modernizat; 

Note 

informative 

IGSU 

Proiect de 

iniţiativă 

3.Elaborarea proiectului 

Hotărârii Guvernului cu privire 

la aprobarea Regulamentului 

privind modul de organizare și 

desfășurare a activității stațiilor 

de salvare pe apă. 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Proiect elaborat şi 

aprobat; 
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9. 

Perfecționarea cadrului 

normativ în domeniul 

protecției civile și apărării 

împotriva incendiilor 

1.Elaborarea și aprobarea  

proiectului Strategiei naţionale 

privind prevenirea riscurilor în 

sectorul locativ. 

DGP, 

 DJ, 

DGI, 

CRI 

Decembrie 

2023 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Strategie elaborată 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Note 

informative 

IGSU 

Proiect de 

iniţiativă 

2. Reîntoarcerea competențelor 

IGSU de supraveghere de stat 

în domeniul protecției civile și 

apărării împotriva incendiilor, 

modificarea concomitentă a 

actelor normative pe domeniul 

de referinţă: Legea nr. 271/1994 

cu privire la protecția civilă; 

Legea nr. 267/1994 privind 

apărarea împotriva incendiilor; 

Legea Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență nr. 

93/2007 

DGP, 

 DJ, 

DGI, 

CRI 

Iunie 2022  

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului 

HG nr. 

636/2019 

Planul de 

activitate a 

Guvenului 

3. Elaborarea proiectului de 

lege în vederea scutirii de taxe 

şi plăţi legate de intrarea/ieşirea 

din Republica Moldova a 

echipelor /modulelor 

internaţionale, din cadrul 

Mecanismului protecţiei civile a 

Uniunii Europene sau altor 

state, pentru participare la 

exerciţiile de management al 

situaţiilor excepţionale sau 

intervenţii la lichidarea 

situaţiilor excepţionale  

DGPSRM 
Decembrie 

2020 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Proiect elaborate şi 

aprobat 

Proiect de 

iniţiativă 

4. Elaborarea proiectului de 

lege privind modificarea și 

completarea Legii nr.288/2016 

privind funcţionarul public cu 

statut special din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

DMRU 

DJ 

Trimestrul 

II 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Proiect elaborate  
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10. 

Implementarea obiectivelor 

cadrului de la Sendai 

privind reducerea riscului 

dezastrelor 

1.Evaluarea cadrului national cu 

suportul experților UNDRR, 

UNDP, pe aspectul reducerii 

riscului dezastrelor 

DGP, 

Grup de lucru 

Decembrie 

2022 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Rapoarte cu privre 

la situaţia actuală, 

propuneri înaintate 

de îmbunătățire a 

cadrului naţional Note 

informative 

IGSU 

HG nr. 

636/2019 

Planul de 

activitate a 

Guvenului 

2. Elaborarea și aprobarea 

proiectului Strategiei naționale 

de reducere a riscurilor 

dezastrelor 

DGP, 

DGI, 

DCIMP, 

DEF, 

DJ, 

Grup de lucru 

Decembrie 

2023/ 

trimestrial 

Grup de lucru 

instituit; 

Proiect strategie 

elaborat 

11. 

Elaborarea și 

implementarea procedurii 

unice privind repatrierea 

persoanelor aflate în 

situații de dificultate 

cauzate de probleme grave 

de sănătate 

1.Desfăşurarea şedinţelor de 

lucru interministeriale.  
DGI 

Trimestrul 

II 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de ședinţe 

desfăşurate 

Note 

informative 

IGSU 

 

2.Elaborarea/modificarea/ajusta

rea actelor normative, 

acordurilor bilaterale în vederea 

omogenizării prevederilor 

legale referitoare la procedura 

de  repatriere, cu implicarea 

IGSU al MAI, a persoanelor 

aflate în situații de dificultate 

cauzate de probleme grave de 

sănătate în afara granițelor 

Republicii Moldova  

DGI 

Trimestrial/ 

Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Act normativ 

elaborat/modificat 

3) Asigurarea analizei şi controlul activităţii de serviciu şi operative 

12. 

Organizarea procesului de 

evidenţă, monitorizare, 

analiză şi sistematizare a 

datelor cu privire la 

situaţiile excepţionale şi 

incendii 

1. Efectuarea evidenţei 

situaţiilor excepţionale şi 

incendiilor  
DGPSRM Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Indici statistici 

elaboraţi 

Note 

informative 

IGSU 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

a R.M. 

H.G. 1076 

din 

16.11.2010 

Ordinul 

SPCSE 139 

din 

04.09.2012 

2. Colectarea, sistematizarea şi 

prelucrarea informaţiei privind 

situaţiile excepţionale şi 

incendiile 

DGPSRM Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Date statistice 

prelucrate şi 

analizate 
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3. Publicarea datelor deschise 

pe portalul www.date.gov.md 

cu asigurarea standardelor de 

calitate  

DGPSRM 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de seturi 

de date 

actualizate/publicate 

 

H.G. nr. 

1172/2018 

4. Prezentarea informaţiei 

privind numărul de situaţii 

excepţionale şi incendii către 

Biroul Național de Statistică 

DGPSRM Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Date agregate pe 

țară și în aspect 

teritorial 

H.G. 

nr.____ din 

___ 

13. 

Asigurarea analizei şi 

controlul activităţii de 

serviciu şi operative în 

subdiviziunile teritoriale 

ale IGSU. 

1.Desfăşurarea controalelor 

inopinate privind nivelul de 

pregătire pentru acţiuni în SE a 

subdiviziunilor de intervenție 

ale IGSU DGI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Subdiviziuni 

antrenate pentru 

acţiuni de aducere 

în stare de pregătire; 

Activitate 

organizată în 

condiţii de câmp; 

Situaţii tactice 

rezolvate. Note 

informative 

IGSU 

 2.Desfăşurarea controalelor 

inopinate privind nivelul de 

organizare a serviciului în 

domeniul intervenției, precum 

și evaluării capacităților 

operaționale și de răspuns. 

DGI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Nivelul de 

organizare în cadrul 

subdiviziunilor a 

activității în 

domeniul 

intervenției. 

3.Participarea în cadrul 

antrenamentelor organizate cu 

efectivul punctelor teritoriale de 

dirijare în situaţii excepţionale. 

DGI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Persoane instruite; 

Numărul de şedinţe 

la care s-au 

participat 

14. 

Dezvoltarea și menținerea 

sistemului de control intern 

managerial al entităţii 

 

1. Organizarea și desfășurarea 

procesului de autoevaluare 

DACI, 

 grupul de 

lucru 

Trimestrul I 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Declarația de 

răspundere 

managerială emisă; 

Raport anual 

privind controlul 

intern managerial 

elaborat 

Note 

informative 

IGSU 

Legea 

229/2010, 

ord MF 

4/2019 

http://www.date.gov.md/
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2. Documentarea proceselor și 

elaborarea registrului riscurilor 

DACI, 

 grupul de 

lucru 

Trimestrul 

II 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Registru elaborat și 

actualizat 

Legea 

229/2010, 

ord MF 

4/2019 

3. Elaborarea listei funcțiilor 

sensibile 

DACI, 

 DMRU 

Trimestrul 

III (15 

noiembrie) 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Listă elaborată 

Legea 

229/2010, 

ord MF 

4/2019 

4. Documentarea și descrierea 

proceselor de bază 

Grupul de 

lucru 

Trimestrul I 

(martie) 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Procese de bază 

elaborate 

Legea 

229/2010, 

ord MF 

4/2019 

4) Planificarea activităţii de serviciu şi operative 

15. 
Planificarea activităţii de 

serviciu şi operative 

1. Actualizarea Planului PC a 

R.M. în caz de SE 

DGI, 

DGP 

Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat  

Plan actualizat 

Note 

informative 

IGSU 

Directiva nr. 

210-d din 

22.04.2015, 

 

Acte 

normative 

IGSU 

2. Actualizarea Planului de 

aducere în stare de pregătire 

pentru acţiuni în SE 

DGI, Trimestrul I 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Plan actualizat 

3. Actualizarea Planului 

republican de antrenare a 

forţelor şi mijloacelor la 

lichidarea consecinţelor SE 

(incendiilor) 

DGI 
Trimestrul I  

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Plan actualizat 

4. Elaborarea Planului 

managerial al IGSU pentru anul 

2021 

DGPSRM 
Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Plan elaborat şi 

aprobat 

Ordinul 

IGSU nr. 65 

din 

24.04.2018 

16. 

Gestionarea procesului de 

elaborare, implementare şi 

coordonare a planificării 

strategice 

1. Elaborarea, pe baza actelor 

normative naţionale, a 

Programului de dezvoltare 

strategică al IGSU pentru anii 

2020-2022 

DGPSRM, 

DGI, DGP, 

DEF, DCIMP, 

DL, DJ, 

DMRU 

Trimestrul 

II 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Program elaborat și 

aprobat; 

Note 

informative 

MAI 

HG 

nr. 137/2019 



9 

2. Elaborarea propunerilor 

pentru Strategia Sectorială de 

Cheltuieli, cît şi a Cadrul 

Bugetar pe Termen Mediu, 

”Sectorul – Ordine Publică”, 

capitolul Protecţia Civilă 

DGPSRM, 

DGI, DGP, 

DEF, DCIMP, 

DL, DJ, 

DMRU 

Trimestrul 

II 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Propuneri la SSC și 

CBTM înaintate în 

MAI 

3. Sistematizarea și 

definitivarea propunerilor 

pentru a fi incluse în 

documentele de politici publici 

și de programele de dezvoltare 

strategică, strategii sectoriale de 

cheltuieli 

DGPSRM Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Propuneri 

sistematizate 

17. 

Controlul şi monitorizarea 

modului de aplicare a 

planificării strategice de 

către organul central și 

organele teritoriale ale 

Inspectoratului 

1. Monitorizarea permanentă a 

modului și termenelor de 

executare a măsurilor prevăzute 

în Planul de acțiuni a 

Guvernului Republicii 

Moldova,  

DGPSRM 

Trimestrial/ 

trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Rapoarte și analize 

efectuate 

Note 

informative 

IGSU 

HG 

nr. 33/2007 
2. Controlul activităților 

desfășurate de către 

subdiviziunile Inspectoratului, 

conform Planului managerial 

anual aprobat; 

DGPSRM 

Trimestrial/ 

trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Rapoarte și analize 

efectuate 

5) Asigurarea disciplinei de serviciu; 

18. 

Acumularea, gestionarea şi 

analiza informaţiei privind 

starea disciplinei în cadrul 

IGSU 

1. Asigurarea respectării 

regimului de incompatibilităţi, 

interdicţii şi restricţii 

DMRU, 

DACI 
Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de cazuri 

de incompatibilităţi, 

interdicţii şi 

restricţii atestate şi 

soluţionate în cadrul 

IGSU 

Note 

informative 

IGSU 

Acte 

normative 
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2. Asigurarea respectării 

normelor de etică şi deontologie 
DACI Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de cazuri 

de încălcare a 

normelor de etică şi 

deontologie 

documentate şi 

sancţionate 

disciplinar 

3. Asigurarea elucidării 

cazurilor influenţelor 

necorespunzătoare 

DACI Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de cazuri 

de influenţă 

necorespunzătoare 

denunţate şi 

soluţionate  

2. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII DE INTERVENŢIE ŞI REACŢIONARE LA SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI SITUAŢII EXCEPŢIONALE 

 

19. 

Creşterea capacităţilor 

operaţionale ale IGSU prin 

îmbunătăţirea tehnico-

materială a Unităţilor de 

Salvatori şi Pompieri 

1.Finalizarea şi darea în 

exploatare a Unităţii de 

Salvatori şi Pompieri Hînceşti DL 

DSE Hînceşti 

Trimestrul 

II 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Unitate nouă și 

funcțională 

Note 

informative  

IGSU 

Legea 

Bugetului  

pentru anul 

2020 

Planul de 

achizitii al 

IGSU pentru 

anul 2020 

2.Demararea lucrărilor de 

construcţie a USP Ungheni 

DL 

DSE Ungheni 
Trimestrul I 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Unitate nouă și 

funcțională 

Legea 

Bugetului  

pentru anul 

2020 

Planul de 

achizitii al 

IGSU pentru 

anul 2020 

3. Demararea lucrărilor de 

construcţie a USP Anenii Noi 

DL 

DSE mun 

Chişinău 

SSE Aneninii 

Noi 

Trimestrul I 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Unitate nouă și 

funcțională 

Legea 

Bugetului  

pentru anul 

2020 

Planul de 

achizitii al 

IGSU pentru 

anul 2020 
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4. Demararea Reconstrucţiei 

sediului Punctului de operare 

terestră SMURD Ungheni 

DL 

DSE Ungheni 
Trimestrul I 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Unitate nouă și 

funcțională 

Legea 

Bugetului  

pentru anul 

2020 

Planul de 

achizitii al 

IGSU pentru 

anul 2020 

5. Demararea Reconstrucţiei 

sediului Punctului de operare 

terestră SMURD Cantemir 

DL 

SSE Cantemir 

DSE Cahul 

Trimestrul I 

În limita 

bugetului 

aprobat 
Unitate nouă și 

funcțională 

Legea 

Bugetului  

pentru anul 

2020 

Planul de 

achizitii al 

IGSU pentru 

anul 2020 

6. Demararea Construcției 

heliportului pentru elicoptere 

medicale, str. Nicolae 

Testemițanu nr. 29, municipiul 

Chișinău 

DL 
Trimestrul 

II 

În limita 

bugetului 

aprobat 
Heliport construit 

Legea 

Bugetului  

pentru anul 

2020 

Planul de 

achizitii al 

IGSU pentru 

anul 2020 

7. Demararea Construcției 

heliportului pentru elicoptere 

medicale, str. Poamei nr. 21, 

municipiul Chișinău 

DL 
Trimestrul 

II 

În limita 

bugetului 

aprobat 
Heliport construit 

Legea 

Bugetului  

pentru anul 

2020 

Planul de 

achizitii al 

IGSU pentru 

anul 2020 

8. Demararea Construcției 

heliportului pentru elicoptere 

medicale, municipiul Bălți  

DL 

DSE Bălţi 

Trimestrul 

II 

În limita 

bugetului 

aprobat 
Heliport construit 

Legea 

Bugetului  

pentru anul 

2020 

Planul de 

achizitii al 

IGSU pentru 

anul 2020 

9. Demararea Construcției 

heliportului pentru elicoptere 

medicale, municipiul Cahul 

DL 

DSE Cahul 

Trimestrul 

II 

În limita 

bugetului 

aprobat 
Heliport construit 

Legea 

Bugetului 

pentru anul 

2020 

Planul de 

achizitii al 

IGSU pentru 

anul 2020 
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10. Demararea proiectului de 

construcție Unității de salvatori 

și pompieri Șoldănești 

DCIMP 

DL 

SSE Șoldănești 

DSE Orhei 

Trimestrul 

II Surse 

externe 

Unitate de salvatori 

și pompieri 

renovată; 

 

11. Finalizarea proiectului de 

reconstrucție și darea în 

exploatare a Unității de 

salvatori și pompieri Cantemir 

DL 

DCIMP 

DSE Cahul 

SSE Cantemir 

Trimestrul 

IV 

Surse 

externe 

Unitate de salvatori 

și pompieri 

renovată; 

 

12. Digitalizarea evidenţei 

operative a bunurilor mijloace 

fixe (tehnică şi imobile) 

DL 

DÎSIC a DGI Trimestrul 

III 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Soft (bază de date) 

elaborat şi 

operaţionalizat 

 

20. 

Îmbunătăţire şi 

modernizarea capacităţilor 

de instruire a IGSU 

1.Elaborarea studiului de 

fezabilitate, impactului asupra 

mediului şi proiectul de 

execuţie privind crearea şi 

reconstrucţia  Centrului 

Republican Instruire Răzeni 

DSE mun. 

Chişinău 

CRI 

Trimestrul I 
În limita 

bugetului 

aprobat 

Contract de prestare 

 a serviciilor 

 

Legea 

Bugetului  

pentru anul 

2020 

Planul de 

achizitii al 

IGSU pentru 

anul 2020 

21. 
Creşterea capacităţilor 

operaţionale ale IGSU 

1.Elaborarea studiului de 

fezabilitate, impactului asupra 

mediului şi proiectul de 

execuţie privind  construcţia 

Dispeceratului pentru Situaţii 

de Urgenţă „NORD 

DGI, 

DSE Bălţi 
Trimestrul I 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Contract de prestare 

a serviciilor 

 

Legea 

Bugetului  

pentru anul 

2020 

Planul de 

achizitii al 

IGSU pentru 

anul 2020 

22. 

Creşterea capacităţilor de 

acţiuni în cazul pericolului 

sau declanşarea situaţiilor 

excepţionale 

1. Desfăşurarea Exerciţiilor de 

Stat Major în cadrul Centrului 

de dirijare în situaţii 

excepţionale al Comisiei pentru 

Situaţii Excepţionale a R.M. 

DGI, 

DGP, 

DGPSRM 

Trimestrul 

III 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Şedinţe de instruire 

desfăşurate; 

Exerciţii de Stat 

Major desfăşurate  
HG 

803/2018 

2. Securizarea energetică a 

dispeceratelor teritoriale ale 

IGSU 

DGI, 

DL, 

DEF 

Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Echipament 

procurat și instalat 

23. 

Implementarea 

Conceptului de organizare 

a intervențiilor pentru 

subdiviziunile 

1.Elaborarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea 

Conceptului. 
DGI Trimestrul I 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Planul elaborat şi 

aprobat 

Note 

informative 

IGSU, 

MAI 

Proiect de 

inițiativă 
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Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență 

2.Implementarea gradual a 

acţiunilor din Planul menţionat.  
DGI 

Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Acţiuni 

implementate 

Note 

informative 

IGSU, 

MAI 

24. 

Îmbunătățirea capacităților 

de reacție a Inspectoratului 

General pentru Situații de 

Urgență în situații de 

urgență și excepționale 

1.Consolidarea capacităților 

echipei de căutare-salvare de 

capacitate medie a IGSU, 

capabilă să intervină peste 

hotarele RM, în conformitate cu 

cerințele ghidurilor INSARAG  

DGI 
Decembrie 

2023 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de exerciții; 

Număr de instruiri; 

Numărul 

procedurilor 

elaborate, 

(Proiect 

implementat) 

Note 

informative 

IGSU, 

MAI 

(Proiect 

polonez) 

2.Renovarea şi completarea 

graduală a parcului de 

autospeciale de intervenţie ale 

serviciului de salvatori şi 

pompieri, în conformitate cu 

normele naţionale stabilite 

DL 
Octombrie 

2023 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de tehnică 

donat/procurat 

3.Creșterea nivelului de 

siguranță și Securitate 

individuală a efectivului de 

intervenție 

DL 
Octombrie 

2023 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Echipament de 

protecție procurat 

4. Integrarea sistemei securizate 

de telecomunicaţii TETRA în 

managementul situaţiilor de 

urgenţă (dotarea echipelor de 

intervenţie) 

DGI 
Octombrie 

2023 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de stații 

radio procurate 

25. 

Perfecţionarea nivelului de 

pregătire tactică şi 

abilităţilor corpului de 

comandă pentru dirijarea 

acţiunilor salvatorilor şi 

pompierilor la executarea 

atribuțiilor în timpul 

intervenţiei 

Organizarea şi desfăşurarea 

aplicaţiilor tactice de 

specialitate la 10 obiective din 

republică: 

DGI cu 

organele 

teritoriale 

 

10 aplicaţii 

tactice de 

specialitate 

desfăşurate 

În limita bugetului 

aprobat 

Note 

informative 

IGSU 

Acte 

normative 

ale IGSU 

Academia de Studii Economice 

a Moldovei 

DSE mun. 

Chişinău 
aprilie 

Fabrica de conserve S.A. „Alfa 

Nistru”  

DSE mun. 

Soroca 
mai 

Fabrica de cablaje 

„DRAXLMAIER”  

DSE mun. 

Cahul 
iulie 
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Spitalul Raional Hîncești din 

mun. Hîncești 

DSE mun. 

Hîncești 
august 

Fabrica de ulei SA „Floarea 

Soarelui” 

DSE mun. 

Bălți 
august 

Fabrica de cablaj auto „SEBN” 

SRL „SE Bordnetze” 

DSE mun. 

Orhei 
septembrie 

Școala profesională nr. 10 DSE mun. 

Edineț 
octombrie 

Depozit de cereale cu elevator 

S.R.L. „Wolemark” 
DRSE Căușeni  octombrie 

Vinăria DK „Intertrade Aur 

Vin” SRL 
DRSE UTAG noiembrie 

Fabrica de pîine „HEGEMON 

GRUP” 
DSE Ungheni noiembrie 

3. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

1) Lucrul cu cadrele şi protecţia socială a angajaţilor 

26. 

Realizarea complexului de 

activități privind 

gestionarea resurselor 

umane din cadrul IGSU al 

MAI 

1.Completarea şi modificarea 

(la necesitate) a statului de 

personal şi a statelor de 

organizare 

DMRU 

(subdiviziunile 

resurse umane 

din teritoriu) 

Trimestrial/ 

trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Stat de personal şi 

state de organizare 

completate sau 

modificate la 

necesitate; 
Note 

informative 

IGSU,  

MAI  

ord.MAI 

nr.387 din 

24.12.2014 

ord.MAI  

nr.186 din 

30.06.2015 

2.Gestionarea resurselor umane, 

prin asigurarea evidenţei 

dosarelor personale. 

Evidență efectuată 

3.Revizuirea şi completarea 

Sistemului informaţional 

„Colaborator”. 

Revizuire efectuată 

şi ajustări 

implementate 

4.Elaborarea ordinelor șefului 

IGSU al MAI pe efectiv. 

Proiecte de ordin 

elaborate 

27. 

Realizarea complexului de 

proceduri de lucru la 

compartimentul Cariera 

funcţionarului public cu 

statut special din cadrul 

MAI. 

1.Selectarea candidaților, 

angajarea în funcţiile publice cu 

statut special. 

DMRU 

(subdiviziunile 

resurse umane 

din teritoriu) 

Trimestrial/ 

trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Anunţuri publicate 

pe pagina web a 

IGSU al MAI 

(dse.md) 

Note 

informative 

IGSU 

Note 

informative 

MAI 

ord. MAI nr. 

409 din 

05.07.2019 

HG 

nr.460/2017 

şi ord. IGSU 

nr.103 din 

13.06.2019 
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2.Acordarea gradelor speciale. 

Număr de persoane 

selectate pentru 

angajare, 

3.Realizarea procedurilor de 

stabilire a adaosurilor, 

suplimentelor și sporurilor la 

salariu.  

Număr de 

concursuri, 

transferuri etc.; 

4.Asistența privind procedurile 

de transfer, promovare, 

detașarea, suspendare, 

reîncadrarea,  concediere.    

Număr de  posturi 

completate și 

vacante. 

28. 

Implementarea în practica 

activității de serviciu a 

noului Regulament cu 

privire la distincțiile IGSU 

al MAI; 

1. Organizarea centralizată a 

studiului Regulamentului; 

DMRU 
Semestrul I 

2019 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Regulament 

implementat în 

cadrul procedurilor 

de personal; 
Notă 

informativă 

IGSU 

Ord. MAI 

nr.523 din 

06.09.2019 

2. Asigurarea procurării 

necesarului de distincții de tip 

nou; 

Necesarul de 

distincții procurate 

3. Organizarea activității de 

evidență și sistematizare 

periodică a acesteia. 

Evidențele 

asigurate. 

29. 

Realizarea activității 

privind declararea averii şi 

intereselor personale. 

1.Actualizarea Registrului 

electronic al subiecţilor 

declarării averii şi intereselor 

personale; 
DMRU 

(SRU 

teritoriale) 

Trimestrial, 

trimestrul IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de subiecţi 

înregistraţi, 

semnături 

electronice eliberate 

şi anulate 

Note 

informative 

IGSU al 

MAI 

Legea 

nr.133 din 

17.06.2016 2.Monitorizarea depunerii 

declaraţiilor de avere şi interese 

personale. 

30. 

Realizarea complexului de 

activități privind protecţia 

socială a angajaților IGSU 

precum și acordarea 

asistenței (în limitele 

competenței)  a veteranilor 

și pensionarilor MAI.   

1.Realizarea procedurii privind 

achitarea îndemnizației de 

asigurare obligatorie de stat, în 

cazul contractării traumelor în 

legătură cu exercitarea 

atribuţiilor de serviciu. 

DMRU 

(subdiviziunile 

resurse umane 

din teritoriu) 

Trimestrial, 

trimestrul IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de materiale 

examinate la 

compartimentul 

protecţie socială atât 

a angajaţilor IGSU, 

Note 

informative 

IGSU 

Note 

informative 

MAI 

Ord. MAI 

nr.386 din 

20.12.2017 

Legea 

nr.1544 – 

XII din 

23.06.1993 
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2. Participarea la procedurile de 

lucru (co-executor) privind 

achitarea îndemnizației pentru 

închirierea spațiului locativ. 

Numărul de 

participări 

3.Realizarea procedurii privind 

perfectarea materialelor 

confirmatorii la compartimentul 

Pensionare. 

Numărul 

materialelor 

perfectate 

4.Realizarea procedurii privind 

perfectarea materialelor 

confirmatorii la compartimentul 

Pensii pentru dizabilitate sau 

pierderea întreținătorului.  

Numărul 

materialelor 

perfectate 

5.Colaborarea cu: 

-consiliul de veterani al IGSU; 

-Asociaţia sindicală „Salvatorul”; 

-subdiviziunea de resort din 

cadrul Aparatului central al 

MAI 

Numărul 

evenimentelor 

31. 

Planificarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de 

diagnoză organizaţională, 

asistenţă, evaluare şi de 

intervenţie psihologică, 

specializată pentru 

personalul Inspectoratului, 

sinistraţi, şi victime ale 

situaţiilor de urgenţă, şi 

situaţiilor excepţionale.  

1. Realizarea sondajelor, 

testărilor psihologice, şedinţelor 

de consiliere psihologică, 

treningurilor,  
Secţia asistenţă 

psihologică a 

DMRU 

Conform 

indicaţiilor 

şi necesităţii 

de serviciu 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de activităţi 

realizate: 

treninguri, sondaje,  Note 

informative 

ale IGSU, 

MAI 

Ord.MAI 

nr.178 din 

16.06.2018 

Ord.SPCSE 

nr.178 din 

21.08.2014 

2. Cursurilor de instruire, 

intervenţiilor psihologice în 

situaţii de urgenţă/excepţionale 

şi în cadrul exerciţiilor 

demonstrative şi aplicaţiilor 

naţionale/ internaţionale. 

Numărul de cursuri 

de instruire,/ 

persoane beneficiare 

de asistență 

psihologică. 

32. 

Asigurarea participării 

angajaţilor IGSU al MAI la 

Controlul medical 

profilactic obligatoriu (În 

colaborare cu Serviciul 

medical al MAI) 

1.Realizarea procedurii de 

interacțiune cu Serviciul 

Medical al MAI privind 

evidență  efectivului supusă 

controlului medical profilactic. 

DMRU 

(subdiviziunile 

resurse umane 

teritoriale, 

şeful CDIO 

„Sud” şi 

„Nord”) 

Conform 

graficului 

aprobat de 

MAI 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de angajaţi 

supuşi controlului 

medical profilactic 

obligatoriu în cadrul 

structurilor 

medicale teritoriale 

ale MAI 

Notă 

informativă 

IGSU 

Ordin al 

MAI al RM 

(se emite 

anual) 
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2.Monitorizarea continuă a 

stării de sănătate a angajaţilor, 

profilaxia maladiilor în scopul  

depistării oportune. 

Trimestrial  

2) Instruirea profesională şi lucrul sportiv 

33. 

Organizarea instruirii 

iniţiale, recalificarea, 

formarea profesională 

continuă – internă şi 

externă în vederea 

perfecţionării angajaţilor 

IGSU 

1. Realizarea desfăşurării şi 

instruirii iniţiale, formarea 

profesională continuă-internă, a 

angajaţilor din cadrul IGSU, 

prin prisma conlucrării cu 

Academia „Ştefan cel Mare” a 

MAI şi cu Centrul Republican 

de Instruire a IGSU.  
DMRU, 

CRI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de angajaţi 

instruiţi, 

domeniul de 

perfecţionare a 

cunoştinţelor 

Note 

informative 

IGSU al 

MAI 

Ord. MAI 

nr.195 din 

18.06.2013 

Ord. MAI 

nr.114 din 

04.05.2017 
2. Asigurarea formării 

profesională continuă – externă 

prin prisma  organizării 

conlucrării cu Academia de 

Administrare Publică în vederea 

perfecţionării angajaţilor IGSU. 

34. 

Asigurarea selectării 

candidaților pentru 

perfecţionare în instituţiile 

specializate de învăţământ 

din ţară şi  de peste hotare. 

1. Selectarea candidaţilor pentru 

participare la cursuri de 

perfecţionare / specializare, 

conform Planului anual de 

cooperare al MAI din România 

şi R. Moldova şi Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI. 

DMRU, 
Trimestrul 

II-IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de candidaţi 

selectaţi 

Note 

informative 

MAI, 

IGSU al 

MAI 

 

HG nr. 740 

din10.06.16

HG  a FR nr. 

891din 

08.10.13 

Legea F. 

Ruse nr. 273 

din 21.12.12 

2. Selectarea candidaţilor în 

instituţiile specializate de 

învăţământ în Academia 

Serviciului de Stat a 

Pompierilor, Academia 

Protecţiei Civile a Ministerului 

Situaţiilor Excepţionale al F. 

Ruse. 
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35. 

Organizarea procesului de 

evaluare anuală şi de 

acordare a gradelor de 

calificare în baza evaluării 

performanţelor 

profesionale 

1. Realizarea procedurii de 

evaluare şi evaluarea  

performanţelor profesionale ale 

angajaţilor IGSU. 

DMRU 

ianuarie 

Trimestrial 

Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul angajaţilor 

evaluaţi 

Note 

informative 

MAI, 

IGSU al 

MAI 

Ord. MAI 
nr. 138 din 
18.04.2013 
Ord. MAI 

nr. 133 din 
23.05.2017 

2. Procesarea şi analiza 

rezultatelor evaluării 

performanţelor profesionale din 

subdiviziuni şi emiterea 

ordinului cu privire la acordarea 

gradelor de calificare în baza 

evaluării performanţelor 

profesionale. 

36. 

Promovarea culturii fizice 

şi sportului în efectivele de 

salvatori şi pompieri, 

instruirea fizică anuală, 

organizarea concursurilor 

sportive în cadrul 

subdiviziunilor IGSU al 

MAI şi MAI al RM 

1. Realizarea activităţilor 

sportive în cadrul 

subdiviziunilor IGSU al MAI şi 

asigurarea participării echipelor 

la competiţii sportive în cadrul 

subdiviziunilor MAI şi la nivel 

internaţional. 
DMRU 

Trimestrial, 

Trimestrul 

II-IV. 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul angajaţilor 

selectaţi 

Note 

informative 

IGSU al 

MAI 

Actele 

normative a 

MAI şi   

IGSU a MAI 

 2. Realizarea desfăşurării  

competiţiilor la sportul aplicativ 

al salvatorilor şi pompierilor din 

cadrul IGSU şi la nivel 

internaţional. 

37. 

Dezvoltarea și 

popularizarea sportului 

salvatorilor și pompierilor 

în subdiviziunile IGSU. 

Organizarea și desfășurarea 

Campionatului anual în 

memoria salvatorilor şi 

pompierilor căzuţi la datorie – 

etapa II. 

DGI 
Trimestrul 

III 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Campionat 

desfășurat; 

Efectiv implicat și 

menționat 

Note 

informative 

IGSU 

Acte 

normative a 

IGSU 

38 

Sporirea capacităților de 

intervenție în condiții 

nocive în timpul salvării 

persoanelor și stingerii 

incendiilor, precum și 

perfecționarea măiestriei 

protectorilor SPGF. 

Organizarea și desfăşurarea  

competiţiilor între echipele 

Serviciului de protecţie 

împotriva gazului şi fumului - 

etapa  II. 

DGI 
Trimestrul 

III 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Campionat 

desfășurat; 

Efectiv implicat și 

menționat 

Note 

informative 

IGSU 

Acte 

normative a 

IGSU 
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4. APROVIZIONAREA TEHNICO–MATERIALĂ ŞI ACTIVITATEA FINANCIARĂ 

1) Asigurarea tehnico-materială 

39. 
Desfăşurarea achiziţiilor 

publice 

1. Elaborarea planului de 

achiziții conform bugetului 

anului 2020. 

Grupul de 

lucru, DL, 

DEF 

Trimestul 

IV/ 

trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Contracte de livrare 

a bunurilor şi 

prestare a serviciilor 

 

Legea 

Bugetului  

pentru anul 

2020 

Planul de 

achizitii al 

IGSU pentru 

anul 2020 

2. Crearea Grupului de lucru 

pentru Achiziții de bunuri, 

lucrări și servicii al IGSU 

3. Inițierea procedurilor de 

achiziție conform mijloacelor 

financiare planificate 

40. 

Inspectarea anuală a 

patrimoniului din dotarea 

subdiviziunilor 

Inspectoratului 

1. Crearea comisie pentru 

inspectarea patrimoniului 

DL 
Trimestrul 

II-III 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Patrimoniu inspectat 

(unităţile de 

transport, utilajul, 

imobilele, 

echipamentul etc.) 

Proces verbal 

privind rezultatele 

inspectării întocmit 

şi aprobat. 

 
Ordinului 

IGSU nr___ 

din ____ 
2. Aprobarea unui grafic pentru 

efectuarea inspectării în 

subdiviziuni, cu stabilirea 

persoanelor responsabile 

41. 

Construcţia unei reţele 

unice de telefonie fixă 

(inclusiv internă) în sediul 

IGSU, bazată pe tehnologia 

IP. Optimizarea 

cheltuielilor pentru 

serviciile de telefonie fixă 

1. Realizarea caietului de 

sarcini şi achiziţionarea 

echipamentelor de 

telecomunicaţii (terminale SIP) 

DGI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

alocat 

Echipamente de 

telecomunicaţii 

(terminale SIP) 

procurate 
Note 

informative 

IGSU, 

Proiect de 

inițiativă 
2. Configurarea şi  instalarea 

echipamentelor de 

telecomunicaţii (terminale SIP) 
DGI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

alocat 

Echipamente de 

telecomunicaţii 

(terminale SIP) 

configurate şi 

instalate la locurile 

de muncă 

2) Activitatea economico-financiară 

42. Elaborarea: 

1. Raportului financiar anual 

privind executarea bugetului 

pentru anul 2019 DEF Ianuarie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Raport elaborat 

Demers, 

introducere

a în baza 

de date a 

MF 

Legea nr. 

181 din 

2014 
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2. Propunerilor pentru proiectul 

bugetului de Stat pentru anul 

2021, estimărilor anilor 2022- 

2023; 

August Propuneri înaintate 

3. Repartizarea limitelor de 

alocaţii bugetare instituţiei 

pentru anul 2021. 
Decembrie Demers remis 

4. Inventarierea patrimoniul 

Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă 

Trimestrul 

IV 

Inventarierea 

efectuată; 

Procese verbale 

aprobate 

Demers 
Acte 

normative a 

IGSU 

43. 
Întocmirea rapoartelor 

financiare , trimestriale 

1. I semestru; DEF Iulie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Raport elaborat 
Demers, 

introducere

a în baza 

de date a 

MF 

Legea nr. 

216 din 

2015 
2. Pe perioada de 9 luni DEF Octombrie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Raport elaborat 

44. 

Sporirea transparenței 

bugetare și a achizițiilor 

publice 

1. Publicarea pe paginile 

oficiale ale autorităților publice 

a informație privind planificarea 

și executarea bugetelor, 

abizițiile publice efectuate și 

strategiile sectoriale de 

cheltuieli 

DL, 

DEF 
Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Planul de achiziție 

publice publicat, 

dari de seamă 

publicate 

Note 

informative

IGSU 

Acte 

normative a 

MAI și 

IGSU 

2. Asigurarea înregistrării 

drepturilor patrimoniale la 

organele cadastrale aferente 

bunurilor imobile din gestiunea 

cu planificarea corespunzătoare 

a mijloacelor necesare 

DL, 

Organele 

teritoriale 

Trimestul 

IV/ 

trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Bunuri imobile 

înregistrate 

Note 

informative 

IGSU 

 

CAPITOLUL II MĂSURI DE PREVENIRE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI PROTECŢIEI CIVILE 

45. 

Asigurarea procesului de 

prevenire şi diminuare a 

riscurilor şi consecinţelor 

situaţiilor 

1. Organizarea și desfășurarea 

instruirilor pentru copii în 

domeniul prevenirii situațiilor 

de urgență și excepționale. 

DGP, 

DGI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de copii 

instruiți 

Note 

informative 

IGSU 

PDS al 

IGSU 
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excepţionale/incendiilor 2. Pregătirea voluntarilor, 

inclusiv ai posturilor de 

salvatori şi pompieri, în scopul 

instruirii calitative a populației 

în domeniul de prevenire a 

situațiilor de urgență și 

excepționale 

Număr de voluntari 

instruiți 

3. Instruirea populației în 

domeniul de prevenire a 

situațiilor de urgență și 

excepționale cu implicarea 

voluntarilor, inclusiv ai 

posturilor de salvatori și 

pompieri. 

Număr de persoane 

instruite de către 

voluntari 

46. 

Creșterea nivelului de 

pregătire a populației în 

caz de situații excepționale, 

precum și sensibilizarea 

publicului asupra 

problemelor de prevenire și 

reducere a situațiilor de 

risc în rândul copiilor 

1. Organizarea și desfăşurarea 

Şcolii bărbăției ”Împreună 

reducem riscurile”, ediția 2020 DGP, 

DGI, DRP, 

CRI, DL, DEF  

DSE teritoriale 

şi mun. 

Chişinău 

Mai 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Concurs desfăşurat, 

Număr de copii 

antrenaţi 

Note 

informative 

IGSU, 

MAI 

Dispoziţia 

IGSU, 

Ordin MAI 

2. Participarea la măsurile de 

prevenţie prin instruirea 

diverselor categorii de populaţie 

în domeniul protecţiei civile şi 

apărării împotriva incendiilor 

(elevi, angajaţi ai 

întreprinderilor şi instituţiilor,) 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

Număr de persoane 

instruite, 

Numărul de 

publicații în mass-

media 

 

47. 

Organizarea măsurilor de 

prevenire a situațiilor de 

urgență și excepționale 

1. Organizarea şi desfăşurarea 

campaniei „O casă protejată – o 

viață salvată”. 
DGP, 

DRP, 

DSE teritoriale 

şi mun. 

Chişinău 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Proiecte de 

dispoziţii elaborate 

şi aprobate; 

Măsuri organizate şi 

desfăşurate; 

Număr de persoane 

instruite; 

Numărul de 

publicații în mass-

media 

Note 

informative 

IGSU 

Acte 

normative 

ale IGSU 

2. Organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor de prevenire a 

situațiilor de urgență și 

excepționale în perioada de 

primăvară-vară 
Februarie 
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3. Organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor de prevenire a 

situațiilor de urgență și 

excepționale în perioada 

Sărbătorilor de Sfintele Paşti 

Martie 

4. Organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor de pregătire a 

instituţiilor de odihnă către 

perioada estivală 

Aprilie 

5. Organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor de prevenire a 

înecurilor în perioada estivală. 

Mai-

Septembrie 

6. De pregătire şi desfăşurare a 

campaniei de recoltare a 

cerealelor şi culturilor tehnice  

Mai 

7. De pregătire a instituţiilor de 

învăţământ către anul de studii 

2020-2021  
August 

8. Organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor de prevenire a 

situațiilor de urgență și 

excepționale în perioada rece a 

anului 2020-2021 

Octombrie 

9. Organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor de prevenire a 

situațiilor de urgență și 

excepționale în perioada 

Sărbătorilor de iarnă. 

Decembrie 

10. Organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor de prevenire a 

înecurilor în perioada formării 

și menținerii podurilor de 

gheață. 

Decembrie-

Martie 
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48. 

Implementarea proiectului 

UE „EU-CHEM-REACT 

2” „Îmbunătăţirea 

prevenirii, pregătirii şi a 

răspunsului la catastrofele 

chimice şi naturale, care 

afectează simultan ţările 

participante, printr-o serie 

de exerciţii pentru a testa şi 

a îmbunătăţi capacitatea 

naţională” 

1.Desfăşurarea Exerciţiului de 

Comandament, Chişinău, 

Republica Moldova   
DGI Trimestrul I 

Din 

bugetul 

proiectului 

Exerciţiu desfăşurat 

Note 

informative 

IGSU, 

MAI 

 

2.Participarea la Conferinţa de 

planificare a exerciţiului de 

teren  
DGI 

Trimestrul 

II 

Din 

bugetul 

proiectului 

Conferinţă 

desfăşurată 

 

3.Participarea la Exerciţiul de 

teren Lvov, Ucraina 

DGI, DRCS1, 

DRCS 2 

DGI 

Trimestrul 

III 

Din 

bugetul 

proiectului 

Exerciţiu desfăşurat 

 

4. Participarea la Conferinţa 

finală de încheiere a Proiectului.  
Trimestrul 

IV 

Din 

bugetul 

proiectului 

Conferinţă 

desfăşurată. Raport 

de evaluare 

elaborat. Lecţii 

învăţate. 

49. 

Realizarea aranjamentelor 

multilaterale privind 

schimbul de informaţii 

dintre AIEA şi ţările 

membre ale acestea privind 

accidentele radiologice şi 

nucleare 

Acordarea suportului în 

antrenamentele de înştiinţare 

reciprocă între ţările membre 

ale AIEA privind asistenţa în 

caz de accidente radiologice. 

Test de telecomunicaţii. 

DGPSRM 

 (CODR), 

 DGI, 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de  

antrenamente de 

înştiinţare reciprocă 

desfăşurate 

Note 

informative 

IGSU 

 

50. 

Îmbunătăţirea politicilor de 

prevenire, în conformitate 

cu dispoziţiile acquis-ului 

şi bunele practici ale UE, 

pentru accidentele 

industriale majore care 

implică materiale 

periculoase 

1. Crearea grupului de lucru 

pentru elaborarea conceptului 

de reabilitare a sistemelor de 

notificare timpurie  

DGI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

alocat 

Grup de lucru creat 

  2. Elaborarea conceptului de 

reabilitare a sistemelor de 

notificare timpurie DGI 
Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

alocat 

Concept de 

reabilitare a 

sistemelor de 

notificare timpurie 

elaborat 
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51. 

Pregătirea organelor de 

administrare, forţelor 

Protecţiei Civile, precum şi 

instruirea populaţiei pentru 

protecţia civilă 

1. Organizarea şi desfăşurarea 

Antrenamentului instituţiilor 

Reţelei Naţionale de Observare 

şi Control de Laborator 

(RNOCL) cu tema: „Algoritmul 

de acţiune al instituţiilor şi 

laboratoarelor Reţelei Naţionale 

de Observare şi Control de 

Laborator la depistarea 

substanţelor radioactive, 

chimice şi bacteriologice în 

mediului înconjurător” 

DGP, 

DGPSRM 

Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Instruiri desfăşurate 

Analiza rezultatelor 

la testări 

Elaborarea notei 

informative şi 

înaintarea 

propunerilor 

Guvernul 

R.M. 

Guvern 

R.M., 

IGSU, 

MAI 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr. 614/2019 

2. Organizarea şi desfăşurarea 

aplicaţiilor de protecţie civilă  

cu tema: „Acţiunile organelor 

de conducere şi forţelor 

protecţiei civile ale raionului la 

organizarea lichidării 

consecinţelor cutremurului, 

alunecărilor de teren, avariilor 

de producţie şi epizootiilor”, în: 

- Raionul Dondușeni 

Șef IGSU, 

DGI, 

DGP, 

SSE 

Dondușeni, 

DSE Edineț 

10 aprilie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Raport despre 

rezultatele 

aplicaţiilor 

desfăşurate 

- Raionul Telenești Șef IGSU, 

DGI, 

DGP 

SSE Telenești, 

DSE Orhei 

8 mai 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Raport despre 

rezultatele 

aplicaţiilor 

desfăşurate 

- Raionul Șoldănești Șef IGSU, 

DGI, 

DGP 

SSE 

Șoldănești, 

DSE Orhei 

22 mai 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Raport despre 

rezultatele 

aplicaţiilor 

desfăşurate 
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- Raionul Rezina Șef IGSU, 

DGI, 

DGP 

SSE Rezina, 

DSE Orhei 

12 iunie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Raport despre 

rezultatele 

aplicaţiilor 

desfăşurate 

- Raionul Basarabeasca Șef IGSU, 

DGI, 

DGP 

SSE 

Basarabeasca, 

DSE Hîncești 

10 iulie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Raport despre 

rezultatele 

aplicaţiilor 

desfăşurate 

- Raionul Briceni  Șef IGSU, 

DGI, 

DGP 

SSE Briceni, 

DSE Edineț 

11 

septembrie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Raport despre 

rezultatele 

aplicaţiilor 

desfăşurate 

- Raionul Călărași Șef IGSU, 

DGI, 

DGP 

SSE Călărași, 

DSE Ungheni 

25 

septembrie 

În limita 

bugetului 

aprobat  

Raport despre 

rezultatele 

aplicaţiilor 

desfăşurate 

- Raionul Cimișlia Șef IGSU, 

DGI, 

DGP 

SSE Cimișlia, 

DSE Hîncești 

9 octombrie 

În limita 

bugetului 

aprobat  

Raport despre 

rezultatele 

aplicaţiilor 

desfăşurate 

52. 

Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu 

privire la măsurile de 

pregătire a protecţiei civile 

a Republicii Moldova 

pentru anul 2021 

1. Elaborarea proiectului H.G. DGP, 

 DGI, 

CRI 

August 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Proiect H.G. 

elaborat şi aprobat 

Note 

informative 

IGSU 

Hotărârea 

Guvernului 

nr. 282 din 

2005 

2. Coordonarea internă şi cu 

subdiviziunile MAI 
DGP, 

DGI 
Septembrie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

3. Avizarea la Autorităţile 

publice centrale şi alte autorităţi 
DGP, 

DGI, 

(organele 

teritoariale) 

Octombrie 

În limita 

bugetului 

aprobat 
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53. 

Asigurarea şi controlul 

asupra executării lucrărilor 

de întreţinere a mijloacelor 

de protecţie chimică şi 

radiometrică din rezerva de 

mobilizare a statului în 

continuă stare de 

funcţionare 

1. Efectuarea controlului de 

laborator a mijloacelor de 

protecţie individuală a 

organelor de respiraţie din 

rezerva de mobilizare a statului  

DGPSRM 

Trimestrial/

conform 

graficului  

În limita 

bugetului 

aprobat 

Concluzii privind 

controlul de 

laborator 

Notă 

informativă 

IGSU 

HG. nr.961 

din 21 

august 2006 

2. Efectuarea verificării stării de 

funcţionare şi metrologice a 

mijloacelor de măsurare a 

radiaţiei din rezerva de 

mobilizare a statului 

Trimestrial  

/conform 

graficului  

Rezultate înscrise în 

registrul de 

verificări 

3. Efectuarea conservării 

mijloacelor de măsurare a 

radiaţiei din rezerva de 

mobilizare a statului 

Trimestrul 

II 

Date înscrise în 

registrul privind 

conservarea 

mijloacelor 

54. 

Monitorizarea utilizării 

rezervelor de stat compuse 

din mijloace speciale 

(echipament de protecţie 

individuală, dispozitive de 

cercetare radiativă şi 

chimică). 

1. Controlul procesului de 

asigurare a populaţiei cu 

echipament de protecţie a 

individuală, dispozitive de 

cercetare radiativă şi chimică în 

caz de situaţii excepţionale  

DGPSRM 
Pe parcursul 

anului 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul datelor în 

funcție de situație, 

înaintarea  

propunerilor şi 

participarea la 

elaborarea actelor 

legislative 
Notă 

informativă 

IGSU 

Acte 

normative 2. Generalizarea propunerilor  

conducătorilor direcţiilor şi 

secţiilor SE din teritoriu, 

privind planificarea distribuirii  

mijloacelor speciale  de 

protecţie civilă stocate în 

rezerva de mobilizare. 

DGPSRM 
Pe parcursul 

anului 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Plan de distribuire a 

mijloacelor speciale  

de protecţie civilă 

executării 

55. 

Asigurarea procesului de 

prevenire şi diminuare a 

riscurilor şi consecinţelor 

situaţiilor excepţionale/ 

incendiilor 

1. Informarea societăţii prin 

mijloace mass-media privind 

riscul situaţiilor excepţionale şi 

incendiilor DRP 

Trimestrul 

IV/ 

trimestrial 

În limita 

bugetului 

alocat 

Rata apariţiilor în 

mass-media Note 

informative 

IGSU 
 

2. Mediatizarea campaniilor de 

informare a societăţii 

Numărul de 

campanii pe an 
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3. Elaborarea spoturilor sociale 

cu mesaj de prevenire 

Numărul de spoturi 

pe an 

CAPITOLUL III COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

56. 

Implementarea Proiectului 

„Programul de prevenire a 

proliferării armelor de 

distrugere în masă”, 

finanţat de către Agenţia 

pentru Reducerea 

Ameninţărilor din 

Domeniul Apărării 

(DTRA) a Departamentului 

de Apărare al SUA 

1. Organizarea şi desfăşurarea 

cursului de instruire pentru 

efectivul de paramedici privind 

reacţionarea la accidente/ 

incidente CBRN (Etapa I) 
DGI Trimestrul I 

Surse 

externe 

Curs de instruire 

desfăşurat. Număr 

de persoane 

instruite 

Notă 

informativă 

IGSU 

 

2. Organizarea şi desfăşurarea 

cursului de instruire pentru 

efectivul de salvatori şi 

pompieri privind reacţionarea la 

accidente/ incidente CBRN 

(Etapa I) 

DGI 
Trimestrul 

II 

Surse 

externe 

Curs de instruire 

desfăşurat. Număr 

de persoane 

instruite 

3. Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor de instruire pentru 

efectivul de salvatori şi 

pompieri şi paramedici privind 

reacţionarea la accidente/ 

incidente CBRN (Etapa II) 

DGI 
Trimestrul 

II 

Surse 

externe 

Curs de instruire 

desfăşurat. Număr 

de persoane 

instruite 

4. Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor de instruire pentru 

efectivul de paramedici privind 

reacţionarea la accidente/ 

incidente CBRN (Etapa III) 

DGI 
Trimestrul 

III 

Surse 

externe 

Curs de instruire 

desfăşurat. Număr 

de persoane 

instruite 

5. Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor de instruire pentru 

salvatori şi pompieri privind 

reacţionarea la accidente/ 

incidente CBRN (Etapa III) 

DGI 
Trimestrul 

IV 

Surse 

externe 

Curs de instruire 

desfăşurat. Număr 

de persoane 

instruite 
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57. 

Implementarea proiectului 

„Dezvoltarea capacităților 

de căutare și salvare în 

conformitate cu standardele 

internaționale ca element  

de reducere a riscului de 

dezastre în Moldova“ 

finanţat în cadrul 

Programului polonez de 

cooperare pentru dezvoltare 

al Ministerului Afacerilor 

Externe al Poloniei - Polish 

Aid prin intermediul 

organizaţiei 

neguvernamentale Fundaţia 

„Institutul I-HELP” din 

Polonia 

1. Organizarea şi desfăşurarea 

exerciţiului practic în scopul 

evaluării practice a 

operaţiunilor de salvare ale 

echipei USAR Moldova  

DGI 
Trimestrul 

II 

Surse 

externe 
Exerciţiu desfăşurat 

  

2. Organizarea şi desfăşurarea 

cursului de instruire în 

domeniul stabilizării clădirilor 

cu utilizarea echipamentelor 

hidraulice, pneumatice şi din 

lemn pentru echipa USAR 

Moldova. 

DGI 
Trimestrul 

III 

Surse 

externe 

Curs de instruire 

desfăşurat. Număr 

de persoane 

instruite 

3. Organizarea şi desfăşurarea 

cursului de instruire în 

domeniul utilizării 

echipamentului pentru căutarea, 

localizarea şi eliberarea 

persoanelor încarcerate sub 

dărâmături pentru echipa USAR 

Moldova. 

DGI 
Trimestrul 

IV 

Surse 

externe 

Curs de instruire 

desfăşurat. Număr 

de persoane 

instruite 

4. Desfăşurarea Atelierului de 

lucru privind sinteza 

proiectului, prezentarea 

rezultatelor şi planurilor de 

cooperare ulterioară. 

DGI 
Trimestrul 

IV 

Surse 

externe 
Atelier desfăşurat   

58. 

Îmbunătățirea capacităților 

teoretico - practice și 

dotarea cu echipament 

specializat a salvatorilor și 

pompierilor. 

1. Implementarea proiectului 

„Dezvoltarea capacităților de 

salvare în cadrul 

Departamentului de pompieri 

din Moldova”  
DCIMP, 

DGI 

Trimestrul 

IV 2020/ 

Trimestria/ 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe al 

Poloniei - 

Programul 

Polish Aid 

 

Echipament și utilaj 

de instruire 

procurat; 

 

Salvatori și 

pompieri instruiți. 

Notă 

informativă 

IGSU 

Acordul de 

Parteneriat 

dintre 

Fundația 

Corpului 

Medical 

Maltez din 

Polonia și 

IGSU al 

MAI 

http://polskapomoc.gov.pl/
http://polskapomoc.gov.pl/
http://polskapomoc.gov.pl/
http://polskapomoc.gov.pl/


29 

2. Lansarea proiectului 

„Creșterea protecției populației 

în situații de urgență cauzate de 

dezastre naturale în zona 

transfrontalieră – IPPESA” 

CRI 

DCIMP 

 

Semestrial 

UE 

Instrumentu

l European 

de 

Vecinătate 

(ENI) 

Clasele de instruire 

ale Centrului 

Național de 

Instruire Răzeni 

renovate 

Programul 

Operațional 

Comun 

România – 

Republica 

Moldova 

2014-2020 

3. Lansarea proiectului 

„Răspunsul eficient în situațiile 

de urgență din zona 

transfrontalieră – ERES” 

DCIMP Semestrial  

O unitate de tehnică 

specială de 

intervenție 

procurată 

 

4. Lansarea proiectului 

„Îmbunătățirea timpului de 

reacție pentru situațiile de 

urgență din zona 

transfrontalieră prin renovarea 

și echiparea infrastructurii 

necesare pentru instruirea și 

gestionarea eficientă a 

populației în furnizarea 

primului ajutor” 

CRI 

DCIMP 

Semestrial 

 

Uniunea 

Europeană 

– 

Instrumentu

l European 

de 

Vecinătate 

(ENI) 

Cadru comun de 

instruire în 

domeniul prevenirii 

situațiilor de criză 

elaborat; 

Echipament și utilaj 

de instruire 

procurat; 

Programul 

Operațional 

Comun 

România – 

Republica 

Moldova 

2014-2020 

 

5. Implementarea proiectului 

„Promovarea măsurilor de 

reducere a riscurilor climatice și 

de dezastre în sectoarele apei și 

protecției civile pentru sporirea 

rezilienței localităților rurale” 

DCIMP 

DGI 

Trimestrial Finanțator - 

Agenția de 

Dezvoltare 

Austriacă 

Posturi de pompieri 

voluntari în 5 

raioane renovate; 

Campanii de 

informare 

organizate 

Implementat 

de PNUD 

Moldova 
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59. 

Dezvoltarea colaborării 

internaționale în domeniul 

managementului apelor și 

prevenirii riscurilor de 

inundații 

1. Participarea la evenimentele 

naționale  și internaționale, 

desfășurate de către Comisia 

mixtă moldo-ucraineană privind 

utilizarea stabilă și protecția 

bazinului fluviului Nistru DGP Semestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de 

participări la 

seminare, 

conferințe, şedinţe 

de lucru ale 

Comisiei și ale 

grupurilor create; 

Acte legislative şi 

normative avizate 

Note 

informative 

IGSU, 

DCI 

al 

MAI 

Acordul între 

Guvernul R.M.     

și Cabinetul de 

Miniștri al 

Ucrainei, 

semnat la 

Roma la 29 

noiembrie 2012 

 

Hotărârea 

Guvernului 

nr. 347 din 

18.04.2018 

2. Participarea la evenimentele 

naționale și internaționale, 

desfășurate de către Comisia 

hidrotehnică interguvernamentală 

pentru implementarea 

Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și 

Guvernul României privind  

cooperarea pentru  protecția și 

utilizarea durabilă a apelor 

Prutului și Dunării, semnat la 

Chișinău la 28 iunie 2010 

DGP Semestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de 

participări la 

seminare, 

conferințe, şedinţe 

de lucru ale 

Comisiei și ale 

grupurilor create; 

Acte legislative şi 

normative avizate 

Note 

informative 

IGSU, 

DCI 

al 

MAI 

Acordul între 

Guvernul R.M.  

și Guvernul 

României, 

semnat la 

Chișinău la       

28 iunie 2010 

Hotărârea 

Guvernului  

nr. 325 din 

04.05.2011 
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Lista de coordonare a  

Planului managerial al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI pentru anul 2019 

   

 

nr. d/o Funcţia Gradul special Semnătura Numele, Prenumele 

1.  Şef – adjunct al Inspectoratului colonel al s/i  A. Viniciuc 

2.  Şef – adjunct al Inspectoratului colonel al s/i  A. Oprea 

3.  Şef – adjunct al Inspectoratului colonel al s/i   

4.  
Şef Direcţie generală planificare strategică și rezerve 

de mobilizare 
colonel al s/i  Gh. Barbu 

5.  Şef Direcţie generală intervenție colonel al s/i  Al. Lavrinenco 

6.  Şef Direcţie generală prevenție colonel al s/i  O. Malașevschi 

7.  Şef Direcția audit și control intern colonel al s/i  I.  Şumleanski 

8.  Şef Direcţie logistică colonel al s/i  D. Matveev 

9.  Şef Direcţie economie şi finanţe loc. col. al s/i  E. Duca 

10.  
Şef Direcţie cooperare internaţională şi managementul 

proiectelor 
loc. col. al s/i  S. Drobot 

11.  Şef-interimar Direcţie juridică loc. col. al s/i  Al. Batco 

12.  Şef Direcţie relaţii cu publicul loc. col. al s/i  L. Puşcaşu 

13.  Şef Direcţie management resurse umane maior al s/i  L. Cebîrciu 

14.  Şef Secţie administrare documente loc. col. al s/i  N. Covalciuc 


