
Notă informativă 

privind gradul de implementare a proiectelor derulate în cadrul Serviciului 

PC şi SE al MAI cu suportul donatorilor străini (2015-2016) 

 

În prezent Serviciul Protecției Civile şi Situaților Excepționale implementează 

mai multe proiecte susținute financiar de către donatori externi. Printre acestea se 

numără: 

Proiectul „Improvement the response capacity of Mobile Emergency Service 

for Resuscitation and Extrication (SMURD) through a joint integration of system 

for efficient monitoring and disaster consequence mitigation, in regard to 

population in the common boundaries of Romania, Ukraine and Republic of 

Moldova” – MIS ETC CODE 989. 

Bugetul proiectului: Fondurile UE. Cheltuielile de implementare a proiectului 

au constituit un grant de circa 6,03 mil Euro (96,6 mln lei MD), din care Serviciul 

Protecției Civile şi Situațiilor Excepționale al MAI din Moldova a beneficiat de 1,53 

mil Euro (24,5 mln lei MD) 

Perioada de implementare: 2013-2015 

În conformitate cu calendarul proiectului, care a fost prelungit până în luna 

decembrie a anului 2015, au fost derulate o serie de activități, iar printre cele mai 

importante pot fi menționate următoarele:  

- derularea în perioada 20 octombrie – 25 decembrie a cursului de instruire a 4 

angajați ai Serviciului în calitate de formatori de paramedici în or.Tg.Mureş, 

România, precum şi a cursului de instruire a 35 de salvatori şi pompieri (2 grupe) în 

calitate de paramedici în perioada 16 noiembrie – 15 decembrie; 

- organizarea şi participarea la Exercițiul de teren EMS (Emergency Medical 

Services – Servicii Medicale de Urgenţă), desfăşurat în cadrul Activităţii nr.7 din 

Proiect, în zona de sud a Republicii Moldova (Cahul, Comrat, Căuşeni) în perioada 

19 – 23 octombrie, precum şi la Exerciţiul de teren EMS (Emergency Medical 

Services – Servicii Medicale de Urgenţă), desfăşurat în cadrul Activităţii nr.7 din 

Proiect, în zona transfrontalieră de sud în perioada 23 – 28 noiembrie 2015; 

De asemenea au fost elaborate şi publicate: Broșura Proiectului transfrontalier 

SMURD (1000 exemplare), Buletinul informativ al Proiectului transfrontalier 

SMURD (2 ediţii, 1000 exemplare), 2000 de pliante ale Proiectului transfrontalier 

SMURD, 500 exemplare de Broșuri a Planului şi procedurilor comune pentru 

asigurarea răspunsului în caz de situații de urgenţă/ dezastre/ situaţii excepţionale şi 

pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă. 

Proiectul transfrontalier SMURD, care a derulat pe parcursul a 33 de luni şi 

26 de zile, a fost implementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, 



în calitate de Aplicant, în cooperare cu Inspectoratul general de Aviaţie din România 

şi Serviciului Protecției Civile şi Situațiilor Excepționale al MAI al Republicii 

Moldova În perioada 17-18 decembrie 2015 în or. Iaşi, România a avut loc 

conferința oficială dedicată închiderii proiectului transfrontalieri SMURD, în cadrul 

căreia au participat reprezentanţi ai instituţiilor din România şi Republica Moldova, 

care au fost antrenate în implementarea proiectului, precum şi oficialităţi din ambele 

ţări.  

În cadrul realizării proiectului au fost achiziționate 7 autospeciale de 

descarcerare şi prim-ajutor medical, care vor opera atât pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova, cât şi pe teritoriul  României (județele situate de-a lungul frontierelor cu 

Republica Moldova), precum si echipament pentru intervenții în caz de urgențe 

medicale, salvare şi descarcerare, desfășurate exerciții comune şi alte activități. 

 

Proiectul “Reducerea riscurilor climatice și dezastrelor în Republica 

Moldova” Faza II, implementat cu suportul reprezentanței PNUD Moldova. 

Bugetul total al proiectului (dolari SUA): 500,000 

Perioada de implementare: 2013-2016 

 

 Obiectivul acestui proiect este de a reduce riscurile climatice și ale dezastrelor 

în Republica Moldova prin dezvoltarea capacităților de gestionare a riscurilor la 

nivel național și local. 

În cadrul derulării Fazei a II-a au fost antrenați consultanți naționali și 

internaționali pentru perfectarea documentelor de reformă şi politici, documentelor 

de rezistență a orașelor la riscul dezastrelor, întărirea capacităților de comunicare în 

situații excepționale etc.   

Astfel, urmare realizării obiectivelor propuse au fost desfășurate un şir de 

activități cu caracter de instruire atât pentru reprezentanții Serviciului, cât şi pentru 

instituțiile interesate şi reprezentanți ai societății civile în domeniul managementului 

dezastrelor, prevenirii riscurilor, evaluării riscurilor. În contextul suportului 

instituțional a fost formulată Strategia națională de gestionare a riscurilor, acesta 

fiind un document de politici care urmează a fi aprobat de Guvernul Republicii 

Moldova. 

De asemenea, Serviciul a beneficiat de sprijinul PNUD Moldova în 

organizarea vizitei  experților din Lituania, care ne-au  acordat suport consultativ în 

vederea dezvoltării recomandărilor la nivel național de îmbunătățire a 

managementului dezastrelor, precum şi de accedere a Grupului Mediu de Căutare și 

Salvare al Republicii Moldova la Grupul Consultativ International al ONU de 

Căutare și Salvare (INSARAG). 



Printre acțiunile cu impact social se înscrie organizarea Campaniei Naționale 

de Sensibilizare în domeniul Reducerii Riscurilor Dezastrelor desfăşurată pe data de 

13 octombrie în or. Bălti, Stefan Voda, Ungheni, Chișinău, s. Lăpușna (Hâncești), 

precum şi elaborarea Strategiei de comunicare a Serviciului Protecției Civile și 

Situațiilor Excepționale şi Conceptul de prevenire a situațiilor de risc.  

Cu suportul PNUD Moldova, în contextul lansării soluțiilor de prevenire 

timpurie, la sfârșitul anului 2015 au fost instalate sirene electronice în două localități 

din raionul Căuşeni. Astfel, în satele Taraclia şi Copanca, precum şi oraşul Căuşeni 

au fost  instalate 4 sisteme de înștiințare şi avertizare a populației în caz de situaţii 

excepționale, cu ulterioara extindere la nivel național.   

Întru consolidarea capacităților de reziliență a orașelor a fost realizată 

Strategia de prevenire a riscurilor in orașul Ungheni, care urmează a fi  aprobată in  

anul 2016. 

 

Proiectul „Consolidarea Serviciului salvatori şi pompieri în localitățile 

rurale ale Republicii Moldova” 

 

Perioada de implementare: 2015-2016 

 

În vederea consolidării capabilităților operaționale ale Serviciului Protecției 

Civile şi Situațiilor Excepționale al MAI   Parlamentul Republicii Moldova a ratificat 

Acordul de credit export dintre Republica Moldova şi Banca austriaca  UniCredit 

Bank Austria AG în valoare de 6,005,100 Euro pentru achiziționarea a 23 de 

autospeciale de intervenție la incendii, salvare şi descarcerare.  

În acest context experți din cadrul Serviciului au efectuat în perioada 10-11 

noiembrie 2015 o vizită de lucru la uzina „EMPL” din Austria  pentru inspectarea şi 

aprobarea construcției prototipului autospecialelor de intervenție în caz de situații 

excepționale, care vor fi fabricate în contextul realizării proiectului. 

În data de 29 ianuarie 2016 în Republica Moldova a sosit prima autospeciala  

fabricata în cadrul proiectului, iar până la finele anului curent urmează a fi furnizat 

întreg lotul de autospeciale.  

 

Programul „Prevenirea, Pregătirea şi Reacționarea la dezastre naturale 

şi tehnologice în ţările Parteneriatului Estic”  PPRD-Est 2 

Bugetul proiectului (Fondurile UE): 996 mii EUR 

Perioada de implementare: 2014-2018 

 

Serviciul Protecției Civile şi Situațiilor Excepționale al MAI participă alături 

de alte 5 state ale Parteneriatului Estic în cadrul Programului finanțat de UE 



„Prevenirea, Pregătirea şi Reacționarea la dezastre naturale şi tehnologice în ţările 

Parteneriatului Estic”  PPRD-Est 2. 

În anul 2015 a fost iniţiată ce-a de-a doua fază a Proiectului sus-menţionat, 

care urmează a fi derulată în perioada anilor 2015-2018. 

Obiectivele  de bază ale acestuia se axează pe aproximarea la legislația Uniunii 

Europene în domeniul Protecției Civile, precum Directiva UE pentru Inundații, 

Recomandările UE privind Sprijinul Țării Gazde (Host Nation Support). Apropierea 

şi cooperarea mai aprofundată cu Mecanismul Protecției Civile al Uniunii Europene 

prin intermediul echipei de experți ai proiectului, care vor beneficia de întreg 

sprijinul Comisiei Europene şi statelor membre ale UE.  

Astfel, în conformitate cu ariile de activități stabilite în cadrul proiectului, 

precum şi Programul de lucru al acestuia pentru anul 2015, au fost realizate un şir 

de activități, atât în Republica Moldova, cât şi peste hotarele țării. Printre cele mai 

importante fiind ședințele Grupului Național Consultativ compus din reprezentanții 

tuturor instituțiilor implicate în procesul de gestionare a dezastrelor; desfășurarea 

misiunilor de evaluare a experților PPRD-Est 2 pe marginea următoarelor subiecte: 

gestionarea inundațiilor şi aproximarea Directivei privind inundațiile; evaluarea 

riscurilor de dezastre; colectarea şi prelucrarea datelor privind pagubele în urma 

dezastrelor; date şi schimb de informații şi Directiva INSPIRE, sistemul de 

voluntariat în domeniul PC; mecanismele actuale pentru includerea domeniului de 

reducere a riscurilor de dezastre în investițiile publice; planificarea managementului 

riscurilor de dezastre. 

De asemenea, în perioada de referință reprezentanții Serviciului, precum şi a 

instituțiilor de profil, au participat la un exercițiu de stat major, un şir de ateliere de 

lucru, cursuri de instruire încadrate în calendarul proiectului. 

În contextul implementării activităților proiectului stipulate pentru realizare în 

anul 2016 reprezentanții Serviciului PC şi SE al MAI au participat la cea de-a doua 

ședință a Comitetului de Conducere a proiectului Prevenirea, Pregătirea şi 

Reacționarea la dezastrele naturale şi tehnologice în zona Parteneriatului Estic 

(PPRD-Est) şi la ședința Coordonatorilor Naționali ai Programului PPRD-Est 2, care 

s-a desfășurat în perioada 02-05 februarie 2016 în orașul Bruxelles, Belgia 

 

Proiect de reconstrucții în cadrul Proiectului asistenta tehnică realizat  de 

către Guvernul SUA  
 

Perioada de implementare 2009-2016 

Buget estimativ pentru fiecare obiectiv – 500.000 dolari SUA. 

 

În cadrul proiectului de asistenta tehnică acordată Republicii Moldova de către 

Guvernul SUA este implementat Proiectul de reconstrucție a unităților de pompieri 



și salvatori ale Serviciului PC și SE al MAI (2009-2016), realizat prin intermediul 

Biroului de cooperare militară al Ambasadei SUA in Republica Moldova. Prin 

implementarea acestuia se întreprind măsuri de îmbunătățire a condițiilor de 

activitate ale subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului şi, implicit, sporirea gradului 

de operabilitate a forțelor de intervenție. 

Pe parcursul perioadei de implementare a Proiectului nominalizat (din anul 

2009) au fost reconstruite sediile Secției Situații Excepționale Basarabeasca (2007),  

Direcției Situații Excepționale Căușeni (2009), Direcției Situații Excepționale 

Edineț (2012), Direcţiei Situaţii Excepţionale Comrat (2011), Detaşamentului 

Salvare Deblocare nr.2 Bălţi (2015). Suma  unui proiect implementat este de 

aproximativ 500 mii $. Condiţia de bază pentru acceptarea şi implementarea unui 

eventual proiect, este contribuţia statului cu minim 10% (50 mii $) din suma 

proiectului pentru fiecare obiectiv în parte. 

În data de 31martie a.c. a fost desfășurată ceremonia oficială de inaugurare a 

Unității de salvatori şi pompieri Soroca, edificată în cadrul proiectului finanțat de 

Guvernul SUA. Edificarea obiectivului care a dura doi ani a costat circa 600 mii 

dolari SUA. La eveniment a participat ambasadorul SUA în Republica Moldova, 

conducerea MAI, a SPC si SE, precum şi alţi factori de decizie din cadrul 

administrației publice locale ale raionului Soroca; 

 

Proiect comun Republica Moldova – Marea Britanie 

În baza Memorandumului de înțelegere între Serviciul Protecției Civile şi 

Situaţiilor Excepţionale al MAI şi Organizaţia de Caritate din Marea Britanie 

„Operaţiunea Florian”, semnat pentru o perioadă de 3 ani în prezent se află în 

derulare proiectul pentru donarea autospecialelor de intervenţie la incendii şi 

instruirea efectivului Serviciului în domeniul descarcerării. 

În cadrul implementării proiectului, începînd cu anul 2013, Serviciul a 

beneficiat deja de 8 autospeciale de intervenţie la incendii, barcă pneumatică cu 

motor suspendat, seturi de utilaj de descarcerare, echipament de protecţie pentru 

salvatori şi pompieri, care a fost distribuit în subdiviziunile Serviciului. Totodată de 

către „Operaţiunea Florian ”, pentru o perioada de 3 ani, a fost pus la dispoziţia 

Serviciului autoturismul-transformator, destinat instruirii efectivului ce ţine de  

metodele moderne de descarcerare.  

De asemenea de  către experți din Marea Britanie a fost instruit efectivul 

Serviciului în domeniul efectuării lucrărilor de descarcerare după cele mai moderne 

metode (efectiv:  54 persoane în anul 2014; 44 persoane în anul 2015), în domeniul 

acordării primului ajutor medical (efectiv:  20 persoane în anul 2014), precum şi în 

domeniul efectuării lucrărilor de salvare pe apă (efectiv: 44 persoane în anul 2015). 

Pentru anul 2016 se planifică introducerea în ţară a 4 autospeciale de 

intervenție la incendii dotate cu utilaj de descarcerare, precum şi instruirea 



efectivului Serviciului. Astfel la finele lunii aprilie a.c.  începe o noua misiune a 

partenerilor englezi în Republica Moldova. În cadrul acesteia vor fi donate 

Serviciului PC şi SE al MAI autospeciale, echipament de intervenție şi de protecție 

în valoare de circa 90 mii EUR. De asemenea specialiștii din Marea Britanie vor 

desfășura pentru salvatorii şi pompierii din Republica Moldova un curs de instruire 

privind tehnicile moderne de intervenție şi salvare în caz de situații excepționale.   

 

Proiect de colaborare cu Estonia 

Bugetul: Finanţat din Fonduri UE, Ministerul de Externe al Republicii Estonia 

99898 EUR 

Perioada de implementare: 2015-2017 

În baza Memorandumului de înțelegere semnat între Serviciul Protecției 

Civile şi Situațiilor Excepționale al MAI şi Academia securității interne din Estonia, 

pentru perioada de 2015-2017 derulează proiectul, finanţat de către Ministerul de 

Externe a Republicii Estonia, în scopul acordării Serviciului PC şi SE sprijinului în 

crearea sistemului efectiv de prevenire şi răspuns la situații excepționale.  

Proiectul se realizează în două direcții: dezvoltarea sistemului de instruire a 

salvatorilor, şi abordarea sistemică de prevenire a incendiilor. 

În anul 2015, conform planului s-au desfăşurat două activităţi: 

- în perioada 26-30.10.2015 trei angajaţi ai Serviciului (din domeniul prevenirii) au 

vizitat Estonia în vederea familiarizării cu sistemul de prevenire din Estonia. În 

cadrul vizitei specialiștii Serviciului au studiat principiile planificării, desfăşurării şi 

evaluării campaniilor „Mai isteţ decât focul” în grădiniţe, au participat în aceste 

campanii împreună cu pompierii estonieni. Urmare vizitei efectuate a fost elaborat 

planul de acţiuni privind desfăşurarea campaniilor de prevenire în Republica 

Moldova, precum şi desfăşurarea lor pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2016. 

De asemenea, 10 reprezentanți ai Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale au participat la cursul de pregătire a formatorilor conducătorilor 

acțiunilor de intervenție în cazul unor situații excepționale. Scopul cursului de 

pregătire a fost schimbul de experiență şi bune practici privind modalitatea 

organizării şi conducerii acţiunilor de intervenţie în timpul producerii unei situaţii 

excepţionale. După instruirea desfăşurată, formatorii urmează să elaboreze un 

Program de instruire, după care vor fi instruiți angajații Serviciului din domeniul de 

intervenție. Un curs de instruire în baza acestuia urmează a fi desfășurat în luna 

aprilie 2016.  

Pentru luna decembrie 2016 este programată desfășurarea unui alt curs de 

instruire în cadrul Academiei securității interne din Estonia a formatorilor 

conducătorilor intervențiilor la care vor participa a 10 angajați ai Serviciului. 

 



Proiect de instruire în domeniul acordării primului ajutor necalificat 

(BLS) 

Bugetul proiectului: 20 000 EUR 

Perioada de implementare: Anul 2016 

 

Proiectul este susţinut financiar de către Agenţia Turcească TIKA şi are ca 

obiectiv instruirea în domeniul acordării primului ajutor la nivel prespitalicesc a 20 

instructori-formatori din cadrul SPC și SE.  

Acesta mai presupune desfășurarea cursurilor de instruire privind acordarea 

primului ajutor pentru cadrele didactice din 20 de instituții de învățământ 

preuniversitar și preșcolar din mun. Chișinău şi procurate 20 de seturi de acordare a 

primului ajutor pentru fiecare instituție selectată pentru instruire. 

În cadrul proiectului au fost amenajată Clasa de instruire pentru Centrul 

Republican de Instruire al SPC și SE  

 

Proiectul de cooperare tehnică cu MOL 9006 „Îmbunătățirea schemelor 

de management a deșeurilor radioactive”. 

 

Bugetul proiectului: 78000 Euro 

Perioada de implementare: 2015-2016 

 

Proiectul susținut de către Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică 

(AIEA)  a avut ca obiectiv Actualizarea sistemului de management al Obiectelor 

Speciale,  formarea profesională a personalului, elaborarea studiului de fezabilitate 

de recuperare a deșeurilor istorice și elaborarea planului detaliat pentru remedierea 

teritoriului. 

În cadrul acestuia au fost organizate şi desfășurate: programul de instruire 

privind monitoring-ul radiologic, care conține lista parametrilor investigați și a 

indicilor ce caracterizează securitatea radiologică la Instituție, instruirea în domeniul 

gestionării deșeurilor radioactive, şi anume în metodele de tratare la toate etapele de 

gospodărire a lor, inclusiv tehnologiile de condiționare şi depozitare pe termen lung 

a deșeurilor radioactive. 

 

Proiecte planificate pentru implementare în perioada 2016-2017: 

Proiectul SMURD 2 

Costul total al Proiectului - 10000000,00 Euro (Fondurile UE)   

Finantarea UE - 64,28 % 

Beneficiarii - 35,72 % 

 

În vederea asigurării continuității dezvoltării Serviciului SMURD la nivel 

național si implicit in zona transfrontaliera, in parteneriat cu   Inspectoratul   General   



pentru  Situații  de  Urgenta  al  MAI, Inspectoratul  General  de  Aviatie  al  MAI  

(ambele  din Romania) si Ministerul  Sănătății  din  Republica  Moldova,  a  fost  

depusa  nota conceptuala  a Proiectului transfrontalier SMURD 2 ca si Proiect major 

de  investiție  in  cadrul  Programului  Operațional  Comun Romania - Republica 

Moldova 2014 - 2020. 

La  momentul  actual  Comisia Europeana a acceptat Proiectul SMURD  2 in 

lista finala a Proiectelor finanțate de Uniunea Europeana, urmând ca in viitorul 

apropiat sa fie aprobat Programul propriu - zis. Suma  totala  a Proiectului SMURD 

2 este de 10 mln Euro, dintre care partea Republicii Moldova este de 5 mln. Euro. 

 

Proiectul de reconstrucție a unităților de pompieri și salvatori ale 

Serviciului PC și SE al MAI (2009-2016), realizat prin intermediul Biroului de 

cooperare militară al Ambasadei SUA in Republica Moldova 

Proiecte de reconstrucție planificate: 

1. Proiect de reconstrucție a Unităţii de salvatori şi pompieri Cimișlia - anul 2016; 

2. Proiect de reconstrucție a Unităţii de salvatori şi pompieri Taraclia - anul 2017; 

3. Proiect de reconstrucție a Unităţii de salvatori şi pompieri Cahul - anul 2017; 

 

Proiectul „Îmbunătățirea capacităților Serviciului PC și SE al MAI în caz 

de situații excepționale cu implicarea substanțelor periculoase” 

 

Perioada de implementare 2016-2017 

 

Proiectul este implementat în colaborare cu Departamentul pompieri şi 

salvatori din Republica Cehă cu suportul financiar al Agenției Cehe pentru 

Dezvoltare. 

În cadrul implementării proiectului Serviciul PC şi SE va beneficia de 

echipament de protecție individuală în caz de intervenții la accidente cu implicarea 

substanțelor periculoase, de detectoare de gaze şi fum analizoare de gaze. De 

asemenea, efectivul va beneficia de o instruire specializată privind acumularea 

informațiilor şi intervenții în caz de accidente cu substanțe periculoase. 

  

  

Proiectul ”Armele de distrugere în masă- Programul de prevenire şi 

proliferare (ADM PPP)” 

 

Bugetul proiectului: 251438, 49 dolari SUA  

Perioada de implementare: Anul 2017 

 



Proiectul este susţinut de către Agenţia de Apărare şi Reducere a 

Ameninţărilor (DTRA), Departamentul Apărării al SUA şi are ca obiectiv 

îmbunătăţirea şi consolidarea capacităţilor instituţionale în descurajarea, detectarea 

şi interzicerea trecerii armelor de distrugere în masă şi a materialelor conexe peste 

frontiera de stat a Republicii Moldova. Până în prezent au fost livrate SPCSE două 

autospeciale de intervenție CBRN cu echipament specializat CBRN. 

 

Proiectul nr. 44 „Consolidarea capacităților de prim răspuns CBRN și a 

cooperării regionale în Europa de Sud-Est, Caucazul de Sud, Moldova şi 

Ucraina” în cadrul inițiativei Uniunii Europene în domeniul CBRN.  

Costul proiectului: Pentru toate 8 țări beneficiare 1 697 563 € (Euro). Totodată, 

costul pentru Republica Moldova va fi expus după desfășurarea licitației. 

Perioada de implementare: Anul 2017  

 

Acțiunea ”Furnizarea de echipament CBRN specializat pentru instruirea de prim 

răspuns CBRN și cooperarea regională în Europa de Sud-Est, Caucazul de Sud, 

Moldova și Ucraina” 

Proiectul este susținut din fondurile UE şi are ca obiectiv consolidarea capacităților 

instituționale ale Serviciului PC şi SE al MAI privind instruirea şi primul răspuns la 

incidente/accidente CBRN. 

 

 


