Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Serviciul ProtecŃiei Civile şi SituaŃiilor ExcepŃionale
ORDIN
„ 31” martie 2014

nr. 70

mun. Chişinău

Cu privire la aprobarea InstrucŃiunii
privind stabilirea atribuŃiilor de serviciu
pentru corpul de comandă antrenat la lichidarea
incendiilor pe apel sporit (suplimentar) de intervenŃie
Întru organizarea şi desfăşurarea cu succes a sarcinilor la stingerea incendiilor,
antrenarea eficientă a forŃelor sosite pe apel sporit (suplimentar) de intervenŃie,
controlul şi coordonarea acŃiunilor, precum şi îndeplinirea cerinŃelor cap. II al
Regulamentului privind acŃiunile salvatorilor şi pompierilor la lichidarea
consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale, cap. III al Regulamentului de serviciu al
salvatorilor şi pompierilor, ordinelor Serviciului nr. 122 din 22 iulie 2008 „Cu privire
la activitatea garnizoanelor serviciului salvatori şi pompieri” şi nr.92 din 16 iunie
2009 „Cu privire la punerea în aplicare a Planului republican de antrenare a forŃelor şi
mijloacelor la lichidarea consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale (incendiilor)”,
ORDON:
1. Se aprobă InstrucŃiunea privind stabilirea atribuŃiilor de serviciu pentru corpul
de comandă antrenat la lichidarea incendiilor pe apel sporit (suplimentar) de
intervenŃie (se anexează).
2. Şefii subunităŃilor vor organiza studierea cu efectivul din subordine şi
aplicarea în practică a prevederilor InstrucŃiunii nominalizate, precum şi a
documentelor asociate în vederea îndeplinirii sarcinilor atribuite prin prezenta
InstrucŃiune.
3. Controlul executării prezentului ordin se atribuie şefului-adjunct al
Serviciului, şef al DirecŃiei salvatori şi pompieri, colonel al s/salvare Anatol Viniciuc.
4. Ordinul se aduce la cunoştinŃa efectivului Serviciului ProtecŃiei Civile şi
SituaŃiilor ExcepŃionale.

Şeful Serviciului,
colonel al s/salvare

Mihail HARABAGIU

COORDONAT
Şef-adjunct al Serviciului PC şi SE,
şef al DirecŃiei salvatori şi pompieri
colonel al s/salvare

Anatol VINICIUC

Şef-adjunct al Serviciului PC şi SE,
Şef al DirecŃiei protecŃie civilă
colonel al s/salvare

Alexandru OPREA

Şef-adjunct al Serviciului PC şi SE,
şef al DirecŃiei resurse umane
colonel al s/salvare

Sergiu GOLOVACI

Şef al DirecŃiei generale planificare,
coordonare şi operaŃii a SPC şi SE,
colonel al s/salvare

Ghenadie BARBU

Şef al DirecŃiei logistice a SPC şi SE,
locotenent-colonel al s/salvare

Dorin MATVEEV

Şef al SecŃiei juridice şi protecŃie socială a SPC şi SE,
maior al s/salvare

Galina TURCAN

Tabel de livrare a ordinului nr._70__ din __31.03.____ 2014
Nr. d/o
SubunităŃile
Nr. exemplare
1.
Secretariatul SPC şi SE
1
2.
DirecŃia resurse umane
1
3.
DirecŃia salvatori şi pompieri
1
4.
DirecŃia GPCO
1
5.
DirecŃia SE mun. Chişinău
1
6.
DSP Ciocana
1
7.
DSP Centru
1
8.
DSP Buiucani
1
9.
DSP Botanica
1
10.
DSP Rîşcani
1
11.
DirecŃia SE mun. BălŃi
1
12.
DirecŃia SE UTA Găgăuzia
1
13.
DirecŃia SE Cahul
1
14.
DirecŃia SE Soroca
1
15.
DirecŃia SE EdineŃ
1
16.
DirecŃia SE Căuşeni
1
17.
DirecŃia SE Orhei
1
18.
DirecŃia SE Ungheni
1
19.
DirecŃia SE Hînceşti
1
20.
Centrul republican de instruire
1
21.
DCS nr.1
1
22.
DCS nr.2
1
Total: 22 exemplare
Ex. R. Lungu
Tel. 022-25-14-87

Anexă
la ordinul SPC şi SE al MAI
nr. _70__ din „_31__” ____03__2014

INSTRUCłIUNEA
privind stabilirea atribuŃiilor de serviciu pentru corpul de comandă antrenat la
lichidarea incendiilor pe apel sporit (suplimentar) de intervenŃie
I. DispoziŃii generale
În urma analizei acŃiunilor de intervenŃie a efectivului antrenat la lichidarea
incendiilor pe apel sporit de intervenŃie, produse în zonele de intervenŃie a
garnizoanelor serviciului salvatori şi pompieri, s-a constatat, că în unele cazuri este
insuficienŃă de efectiv în gărzile de serviciu, pentru a realiza calitativ sarcinile care ar
asigura în scurt timp reuşita lichidare a incendiului.
Totodată, majoritatea efectivului corpului de comandă parvenit la incendiu, din
lipsa mijloacelor de protecŃie şi sarcinilor stabilite care necesită a fi executate, nu este
antrenat în acŃiuni, fapt prin care, alertarea acestuia în unele cazuri este inutilă.
Luînd în consideraŃie faptul, că conducerea nemijlocită a stingerii incendiului
este dirijată de conducătorul stingerii incendiului (în continuare - CSI), iar Statul
Major Operativ (în continuare - SMO) asigură îndeplinirea deciziilor şi ordinelor
CSI, precum şi are în sarcină executarea altor măsuri, este oportun de a crea din
efectivul corpului de comandă parvenit la incendiu grupuri de lucru, care vor acorda
suport SMO la executarea sarcinilor trasate şi vor îmbunătăŃi organizarea activităŃii
de stingere a incendiului.
II. Alertarea forŃelor şi mijloacelor
În cazul producerii incendiului la obiective la care se anunŃă apel sporit
(suplimentar) de intervenŃie a forŃelor şi mijloacelor, dispecerii garnizoanelor remit
forŃe şi mijloace la locul solicitat în conformitate cu „Orarul intervenŃiilor la stingerea
incendiilor a subunităŃilor garnizoanei serviciului salvatori şi pompieri a
municipiului” sau „Planul de antrenare a forŃelor şi mijloacelor la lichidarea
consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale (incendiilor) a raionului”. Totodată, în funcŃie
de situaŃia creată la faŃa locului, pentru executarea sarcinilor, CSI este în drept să
solicite suplimentar forŃe şi mijloace din alte garnizoane sau de la AdministraŃia
publică locală, conform InstrucŃiunilor de cooperare.
Alertarea suplimentară a efectivului din cadrul subunităŃilor se efectuează de
către dispecerii garnizoanelor, care dispun de listele cu telefoanele de contact al
întregului efectiv al subdiviziunilor aflate în zona de competenŃă.
III. Deplasarea efectivului la locul incendiului
Efectivul schimburilor (gărzilor) de serviciu din cadrul subunităŃilor se
deplasează la locul incendiului conform cerinŃelor pct. 50 - 55 al Regulamentului
privind acŃiunile salvatorilor şi pompierilor la lichidarea consecinŃelor situaŃiilor
excepŃionale.
Corpul de comandă, alertat pe apel sporit (suplimentar) de intervenŃie, se
prezintă la locul incendiului în cel mai scurt timp, cu echipament de protecŃie (costum

de luptă, cască de protecŃie, bocanci, etc), iar protectorii serviciului de protecŃie
împotriva gazelor şi fumului, suplimentar cu mască contra gazelor.
Sosind la locul incendiului, corpul de comandă raportează CSI sau SMO despre
sosire şi asigură executarea sarcinilor în grupul de lucru din care face parte, conform
anexelor nr.1 - 4 a prezentei InstrucŃiuni.
IV. Grupurile de lucru şi componenŃa lor
Pentru conducerea eficientă cu forŃele şi mijloacele antrenate la lichidarea
incendiului, precum şi asigurarea lucrului SMO, se creează următoarele grupuri de
lucru:
1. Crupul de conducere cu acŃiunile de intervenŃie;
2. Grupul de efectuare a recunoaşterii incendiului;
3. Grupul de asigurare a funcŃionării Statului major operativ.
ComponenŃa grupurilor de lucru pentru garnizoanele municipiilor Chişinău,
BălŃi, UTA Găgăuzia şi raionale sunt indicate în tabelele din anexele nr.1 - 4.
V. Sarcinile grupurilor de lucru
1. Crupul de conducere cu acŃiunile de intervenŃie.
Conducerea cu acŃiunile de intervenŃie la lichidarea incendiului, se efectuează
în conformitate cu prevederile capitolului 2 al Regulamentului privind acŃiunile
salvatorilor şi pompierilor la lichidarea consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale.
2. Grupul de efectuare a recunoaşterii incendiului.
Recunoaşterea se efectuează continuu, pînă la lichidarea incendiului, în
conformitate cu prevederile pct. 56 - 63 al Regulamentului privind acŃiunile
salvatorilor şi pompierilor la lichidarea consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale.
Membrii grupului de efectuare a recunoaşterii sînt obligaŃi:
2.1 să acumuleze informaŃii despre particularităŃile şi planificarea constructivă
a clădirii, procesul tehnologic şi utilajul de producŃie;
2.2 să supravegheze procesul de dezvoltare sau schimbare a direcŃiei
incendiului la construcŃiile existente pentru aprecierea necesităŃii lansării Ńevilor;
2.3 să determine necesitatea lansării Ńevilor pentru răcirea barierelor antifoc şi
a construcŃiilor portante;
2.4 să verifice existenŃa celor mai apropiate surse de apă pentru alimentarea
autospecialelor de intervenŃie, existenŃa şi posibilitatea utilizării apeductului interior
antiincendiar;
2.5 să întreprindă măsuri de pornire a instalaŃiilor automate de stingere a
incendiilor şi/sau instalaŃiilor de evacuare a fumului, care nu s-au declanşat, dacă
există;
2.6 să stabilească prezenŃa substanŃelor explozibile, lichidelor uşor inflamabile
şi lichidelor combustibile, a instalaŃiilor tehnologice şi să aprecieze pericolul care îl
poate crea prezenŃa acestora;
2.7 să verifice existenŃa căilor şi ieşirilor de evacuare de la etaje, a căilor de
circulaŃie a pompierilor în interiorul clădirii;
2.8 să asigure şi să acorde ajutor la securitatea persoanelor şi evacuarea
acestora şi bunurilor materiale fără obstacole;

2.9 să verifice încăperile situate pe căile de posibilă propagare a focului şi
fumului;
2.10 să menŃină legătură permanentă cu CSI, SMO, raportînd rezultatele
recunoaşterii.
3. Grupul de asigurare a funcŃionării Statului major operativ.
Grupul de asigurare a funcŃionării Statului major operativ se creează din
subgrupuri, care au în sarcină organizarea:
3.1 Legăturii de comunicare şi iluminatul la locul incendiului;
3.2 FuncŃionarii serviciului de protecŃie împotriva gazelor şi fumului;
3.3 Serviciului logistic;
3.4 Cercetării locului incendiului;
3.5 InteracŃiunii cu alte servicii;
3.6 Întocmirii documentaŃiei Statului major operativ şi acumularea
materialelor pentru descrierea incendiului;
3.7 Mediatizării acŃiunilor de intervenŃie.
3.1 Membrii subgrupului de asigurare a legăturii de comunicare şi
iluminatul la locul incendiului sunt obligaŃi:
3.1.1 să organizeze şi să asigure legătura stabilă între CSI, persoanele cu
funcŃii de răspundere şi alŃi participanŃi antrenaŃi la lichidarea incendiului;
3.1.2 să dispună de rezerva de staŃii radio şi baterii de acumulatoare, precum şi
să asigure alimentarea acestora;
3.1.3 să dispună de lista indicativelor radio utilizate în cadrul Serviciului şi
numerelor de telefoane a serviciilor de pregătire permanentă din teritoriu, iar la
necesitate să solicite prezenŃa lor;
3.1.4 la necesitate, să creeze rezerva agenŃilor de legătură, din efectivul liber;
3.1.5 să asigure iluminatul locului desfăşurării acŃiunilor de lichidare a
incendiului, în conformitate cu indicaŃiile CSI sau şeful SMO.
3.2 Membrii subgrupului de asigurarea funcŃionării serviciului de
protecŃie împotriva gazelor şi fumului sunt obligaŃi:
3.2.1 să numească santinele la posturile de securitate şi să indice locul
amplasării posturilor de securitate;
3.2.2 să creeze rezerva de protectori ai SPGF şi să asigure schimbul periodic al
efectivului ce acŃionează în măşti contra gaze;
3.2.3 să ducă evidenŃa numărul echipelor de protectori SPGF care activează;
3.2.4 să creeze rezerva de aparate izolante şi butelii pentru aer, iar la necesitate
să organizeze alimentarea buteliilor la locul incendiului;
3.2.5 să organizeze puncte de control şi trecere ale SPGF, unde să concentreze
rezerva de protectori SPGF, aparate izolante, butelii cu aer şi instalarea
compresorului pentru alimentarea buteliilor;
3.2.6 să înregistreze cauza, modul şi circumstanŃele deteriorării aparatelor
izolante, precum şi altor componente ale acestora.

3.3 Membrii subgrupului de asigurarea serviciului logistic sunt obligaŃi:
3.3.1 să efectueze recunoaşterea suplimentară a surselor de apă în scopul
determinării rezervei de apă (hidranŃi de incendiu, fîntîni arteziene, turnuri de
răcire, bazine acvatice, etc.);
3.3.2 să organizeze transportarea apei cu autocisterne, tractoare cu cisterne şi
altă tehnică adoptată;
3.3.3 să organizeze interacŃiunea cu serviciile de aprovizionare cu apă ale
localităŃii (obiectivului);
3.3.4 să organizeze întîlnirea şi amplasarea pe sursele de alimentare cu apă a
automobilelor sosite, care asigură debitul de apă şi a altor substanŃe stingătoare;
3.3.5 să raporteze şefului SMO despre numărul necesar de autocisterne de
incendiu în cazul necesităŃii lansării apei prin pompare sau transportării acesteia;
3.3.6 să asigure utilizarea cît mai eficientă a mijloacelor tehnice şi debitul
permanent al apei la locul incendiului;
3.3.7 să organizeze aprovizionarea mijloacelor tehnice cu carburanŃi şi
lubrifianŃi, la necesitate, să organizeze transportarea la locul incendiului a
substanŃelor stingătoare, a utilajului special, a aparatelor izolante de rezervă,
buteliilor pentru aer şi compresoarelor pentru alimentarea buteliilor cu aer;
3.3.8 să organizeze puncte de alimentare cu apă a tehnicii, iar la necesitate şi
cu carburanŃi şi lubrifianŃi şi să desemneze responsabilul de funcŃionarea lor
permanentă;
3.3.9 să asigure protecŃia liniilor de furtun, cooperarea cu colaboratorii
inspectoratului naŃional de patrulare în vederea reglementării circulaŃiei transportului
pe sectoarele desfăşurării acŃiunilor;
3.3.10 să asigure efectivul cu îmbrăcăminte specială şi alte mijloace de
protecŃie individuală, să creeze condiŃii pentru odihnă a efectivului, hrană şi apă
potabilă în cazul incendiilor de lungă durată (mai mult de 5 ore), încălzirea
efectivului în cazul temperaturilor joase;
3.3.11 să Ńină evidenŃa funcŃionării mijloacelor tehnice, consumului de
substanŃe şi materiale stingătoare, să întocmească schema de amplasare a
automobilelor de intervenŃie pe sursele de aprovizionare cu apă la incendiu şi de
instalare a liniilor magistrale de furtunuri.
3.4 Membrii subgrupului de cercetare a locului incendiului sunt obligaŃi:
3.4.1 să stabilească timpul, locul, condiŃiile, cauza generării şi suprafaŃa de
răspîndire a incendiului;
3.4.2 să stabilească existenŃa cazurilor de deces şi traumatism a persoanelor,
alte urmări ale incendiului;
3.4.3 să stabilească starea de apărare împotriva incendiilor a obiectivului pînă
la incendiu şi legătura directă cu izbucnirea, propagarea şi urmările incendiului;
3.4.4 să stabilească existenŃa sau inexistenŃa semnelor de infracŃiune;
3.4.5 să stabilească ce au contribuit la izbucnirea incendiului;
3.4.6 să întocmească procesul-verbal de cercetare a locului incendiului, cu
anexarea schemei, diferitor schiŃe, măsurări, fotografieri şi filmări;
3.4.7 să ia explicaŃii de la martori oculari sau alte persoane privind informaŃii
despre producerea incendiului.

3.5 Membrii subgrupului de asigurarea interacŃiunii cu alte servicii sunt
obligaŃi:
3.5.1 să menŃină legătură permanentă cu reprezentanŃii localităŃii
(obiectivului), efectivul Posturilor teritoriale de salvatori şi pompieri antrenate,
precum şi alte servicii de pregătire permanentă care participă;
3.5.2 să supravegheze executarea de către reprezentanŃii serviciilor antrenate a
sarcinilor trasate de CSI cu raportarea despre executarea lor în SMO;
3.5.3 să participe la luarea deciziilor comune pentru desfăşurarea acŃiunilor de
intervenŃie cu raportarea CSI;
3.5.4 în comun cu reprezentanŃii obiectivului să stabilească pericolul de
explozie, locul păstrării şi cantitatea materialelor (substanŃelor) combustibile sau
explozibile, precum şi metodele şi necesitatea evacuării acestora, cu raportarea CSI.
3.6 Membrii subgrupului de întocmirea documentaŃiei SMO sunt obligaŃi:
3.6.1 să înregistreze timpul sosirii, antrenării, redislocării, retragerii şi plecării
a forŃelor şi mijloacelor;
3.6.2 să înregistreze trasarea şi executarea deciziilor şi sarcinilor CSI;
3.6.3 să întocmească schemele de amplasare a tehnicii de intervenŃie;
3.6.4 să ducă evidenŃa forŃelor şi mijloacelor antrenate şi celor din rezervă;
3.6.5 să înregistreze timpul de schimbare a situaŃiei la locul incendiului;
3.6.6 să înregistreze crearea punctelor de control şi trecere, precum şi
posturilor de securitate ale SPGF;
3.6.7 să întocmească schemele de amplasare a tehnicii de intervenŃie, cu
indicarea locului şi modificarea suprafeŃei incendiului în timp.
3.7 Membrii subgrupului de mediatizare a acŃiunilor de intervenŃie sunt
obligaŃi:
3.7.1 să acumuleze informaŃii de la şef SMO despre cauza producerii
incendiului, acŃiunile întreprinse, mersul lucrărilor de lichidare, forŃele şi mijloacele
antrenate, precum şi altă informaŃie pentru a mediatiza evenimentul;
3.7.2 să înregistreze acŃiunile de lichidare a incendiului, utilizând camera foto
şi video;
3.7.3 să ofere personal declaraŃii de presă de la faŃa locului, sau la necesitate
să identifice persoane din cadrul efectivului, care vor comunica cu presa.
SecŃia tactici de intervenŃie a DirecŃiei Salvatori şi Pompieri

3.4 Subgrupul de cercetare a locului
incendiului

3.3 Subgrupul de asigurare a serviciului
logistic

3.2 Subgrupul de asigurare a funcŃionării
serviciului de protecŃie împotriva gazelor
şi fumului

2. Grupul de efectuare
a recunoaşterii incendiului
3. Grupul de asigurare a funcŃionării
Statului major operativ (SMO):
3.1 Subgrupul de asigurare a legăturii de
comunicare şi iluminatul la locul
incendiului

Denumirea grupei / subgrupei
1. Grupul de conducere cu acŃiunile de
intervenŃie

Apelul nr. III
- şeful adjunct din DSP în zona de intervenŃie a căruia s-a
produs incendiul;
- şeful din DSP (USP) în zona de intervenŃie a căruia s-a
produs incendiul;
- şeful DirecŃiei SE mun. Chişinău;
- şef schimb al Centrului republican de intervenŃie operativă;
- şeful STI a DirecŃiei salvatori şi pompieri;
- şef-adjunct al DirecŃiei salvatori şi pompieri;
- şef-adjunct al SPC şi SE, şef al DirecŃiei salvatori şi pompieri.
- colaboratorul SSNC din g/o a DirecŃiei salvatori şi pompieri; - colaboratorii SSNC din g/o a DirecŃiei salvatori şi pompieri;
- colaboratorul SAÎI din g/o a DSE mun. Chişinău.
- colaboratorii SAÎI din g/o a DSE mun. Chişinău.
Responsabil – colaboratorul Centrului republican de Responsabil – colaboratorul Centrului republican de
intervenŃie operativă.
intervenŃie operativă.
- şeful serviciului de comunicaŃii al garnizoanei SSP a - şeful serviciului de comunicaŃii al garnizoanei SSP
municipiului;
republicane (colaboratorul SD şi RMT a DGPCO)
- echipa de intervenŃie de pe automobilul ATI-12 din DCS - echipa de intervenŃie de pe automobilul ATI-12 din DCS
nr.1, la solicitarea CSI.
nr.1, la solicitarea CSI.
- şeful SPGF al garnizoanei SSP a municipiului;
- şeful SPGF al garnizoanei SSP republicane;
- maistrul protecŃie contra gaze şi fum de serviciu, conform - şeful SPGF al garnizoanei SSP a municipiului;
graficului.
- colaboratorul Catedrei PPSSP a CRI;
- maiştrii protecŃie contra gaze şi fum din DSP a DSE mun.
Chişinău;
- colaboratorii DirecŃiei formare profesională.
- şeful serviciului tehnic al garnizoanei SSP a municipiului;
- şeful serviciului tehnic al garnizoanei republicane;
- inspectorii superiori şi inspectorul SAÎI din DSP în zona de - colaboratorii SecŃiei tehnică şi transport a DL;
intervenŃie a căruia s-a produs incendiul.
- şeful serviciului tehnic al garnizoanei municipale;
- inspectorii superiori şi inspectorul SAÎI din DSP în zona de
intervenŃie a căruia s-a produs incendiul;
- colaboratorul Catedrei PPSSP a CRI;
- tehnicienii superiori din DSP a DSE mun. Chişinău.
- colaboratorul SSSMCI din g/o a DirecŃiei salvatori şi - colaboratorii SSSMCI a DirecŃiei salvatori şi pompieri;
pompieri;
- colaboratorii SecŃiei „LEA”;
- colaboratorul SecŃiei „LEA” din g/o;
- şeful, inspectorul principal şi inspectorul SAÎI din DSP în
- şeful, inspectorul principal şi inspectorul SAÎI din DSP în zona de intervenŃie a căruia s-a produs incendiul;
zona de intervenŃie a căruia s-a produs incendiul;
- colaboratorul Catedrei PPSSP a CRI;

Apelul nr. II
- şeful adjunct din DSP în zona de intervenŃie a căruia s-a
produs incendiul;
- şeful din DSP (USP) în zona de intervenŃie a căruia s-a
produs incendiul;
- şeful DirecŃiei SE mun. Chişinău;
- şef schimb al Centrului republican de intervenŃie operativă;
- colaboratorul STI din g/o a DirecŃiei salvatori şi pompieri;
- conducerea DirecŃiei salvatori şi pompieri, la necesitate.

TABELUL
privind antrenarea corpului de comandă la lichidarea incendiilor pe apel sporit de intervenŃie
în garnizoana serviciului salvatori şi pompieri al municipiului CHIŞINĂU

Anexa nr.1
la InstrucŃiunea privind stabilirea atribuŃiilor de serviciu pentru
corpul de comandă antrenat la lichidarea incendiilor pe apel sporit
(suplimentar) de intervenŃie

Colaboratorii DirecŃiei cooperare internaŃională şi relaŃii cu
publicul.

Colaboratorii grupelor operative a DSE mun. Chişinău.

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

ABREVIERI:
- Catedra PPSSP a CRI – Catedra „Pregătirea şi perfecŃionarea serviciului de salvatori şi pompieri” a Centrului republican de instruire;
- DSE – DirecŃia situaŃii excepŃionale;
- DSP – Detaşament de salvatori şi pompieri;
- G/O – Grupa operativă;
- STI – SecŃia tactici de intervenŃie;
- SSSMCI – SecŃia supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor;
- SSNC – SecŃia supraveghere normativă în construcŃii;
- SSP – Serviciul salvatori şi pompieri;
- SAÎI – SecŃia apărare împotriva incendiilor;
- SPC – Serviciul protecŃie civilă;
- SecŃia „LEA” – SecŃia „Laboratorul experimental antiincendiar”;
- SD şi RMT a DGPCO – Serviciul deservire şi reparaŃia a mijloacelor de transmisiuni a DirecŃiei generale planificare, coordonare şi operaŃii;
- SPGF – Serviciul de protecŃie împotriva gazelor şi fumului.

Notă:
1. Conducerea cu forŃele şi mijloacele antrenate se efectuează de către CSI, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acŃiunile salvatorilor şi pompierilor la lichidarea
consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale.
2. Şefii subunităŃilor şi adjuncŃii acestora a căror forŃe şi mijloace sunt antrenate la incendiu, execută funcŃia de şefi ai sectoarelor de luptă şi sunt responsabili de respectarea
măsurilor de securitate de către efectivul de pe sectoarele de luptă încredinŃate.
3. Maiştrii protecŃie contra gaze şi fum se prezintă în subunităŃi pentru a asigura alimentarea aparatelor izolante, iar la necesitate, pot fi redislocaŃi la locul incendiului, pentru
alimentarea aparatelor.
4. La apelul nr. II, schimbul de serviciu al CRIO aflat în serviciu se deplasează la locul lichidării incendiului, iar schimbul care pentru el intră în serviciu peste o zi, se prezintă la
serviciu, formează rezerva şi activează conform destinaŃiei în schimbul stabilit de 24 ore pînă la lichidarea incendiului sau indicaŃia şefilor superiori.
Conducătorii subunităŃilor a căror forŃe şi mijloace nu sunt antrenate pe apelul nr. II asigură rezerva.
5. La apelul nr. III, schimbul de serviciu al CRIO aflat în serviciu şi schimbul care intră în serviciu peste o zi se deplasează la locul lichidării incendiului şi activează în comun pînă
la lichidarea acestuia (schimbul 1 cu 3, 2 cu 4, 3 cu 1, 4 cu 2), iar schimbul care intră în serviciu în ziua următoare, în comun cu schimbul, care pentru el intră în serviciu peste o zi,
se prezintă la serviciu, formează rezerva şi activează conform destinaŃiei în schimbul de 24 ore.
Dispecerul garnizoanei care este în serviciu şi dispecerul schimbului care intră în serviciu peste o zi, activează în comun conform destinaŃiei în schimbul de 24 ore (schimbul 1 cu
3, 2 cu 4, 3 cu 1, 4 cu 2), iar dispecerul din schimbul care intră în serviciu în ziua următoare, în comun cu dispecerul din schimbul, care pentru el intră în serviciu peste o zi, se
prezintă la serviciu şi formează rezerva.
Efectivul CRIO şi dispecerii garnizoanei activează în schimburi şi se înlocuiesc reciproc pînă la lichidarea incendiului sau indicaŃia şefilor superiori.

- şeful SAÎI a DSE mun. Chişinău;
- şeful SPC a DSE mun. Chişinău;
- colaboratorii SPC din DSP în zona de intervenŃie a căruia
s-a produs incendiul.
3.6 Subgrupul de întocmire a documentaŃiei Colaboratorii grupei operative a DSE mun. Chişinău.
SMO şi acumulare a materialelor pentru
descrierea incendiului
3.7 Subgrupul de mediatizare a acŃiunilor Colaboratorii DirecŃiei cooperare internaŃională şi relaŃii cu
de intervenŃie
publicul.

3.5 Subgrupul de asigurare a interacŃiunii
cu alte servicii

- şeful serviciului tehnic al garnizoanei SSP a municipiului;
- şeful serviciului mecanizat de intervenŃie a DCS nr.2, la
solicitarea CSI;
- colaboratorul SAII din g/o a DSE mun. BălŃi.
- colaboratorul SAII din DSE mun. BălŃi după care este
întărit obiectivul (localitatea).

- şef-adjunct DCS nr. 2;
- colaboratorii din g/o a DCS nr. 2.
Responsabil – colaboratorul numit de către CSI în
calitate de şef SMO
- şeful serviciului de comunicaŃii al garnizoanei SSP a
municipiului;
- echipa de intervenŃie de pe automobilul ATI-12 din DCS
nr.2, la solicitarea CSI.
- şeful SPGF al garnizoanei SSP a municipiului;
- maistrul protecŃie contra gaze şi fum din DCS nr.2.

Apelul nr. II
- şeful DCS nr.2;
- şeful garnizoanei SSP a municipiului;
- şef schimb al Centrului republican de intervenŃie operativă.

- şeful SAII şi şeful SPC din DSE mun. BălŃi;
- colaboratorul SPC din DSE mun. BălŃi după care este întărit
obiectivul (localitatea);
- şeful serviciului medical din DCS nr.2, la solicitarea CSI.
3.6 Subgrupul de întocmire a documentaŃiei - colaboratorul SAII din DSE mun. BălŃi.
SMO şi acumulare a materialelor pentru
descrierea incendiului

3.5 Subgrupul de asigurare a interacŃiunii
cu alte servicii

3.4 Subgrupul de cercetare a locului
incendiului

3.2 Subgrupul de asigurare a funcŃionării
serviciului de protecŃie împotriva gazelor
şi fumului
3.3 Subgrupul de asigurare a serviciului
logistic

2. Grupul de efectuare
a recunoaşterii incendiului
3. Grupul de asigurare a funcŃionării
Statului major operativ (SMO):
3.1 Subgrupul de asigurare a legăturii de
comunicare şi iluminatul la locul
incendiului

1. Grupul de conducere cu acŃiunile de
intervenŃie

Denumirea grupei / subgrupei

- şeful serviciului tehnic al garnizoanei SSP a municipiului;
- şeful serviciului mecanizat de intervenŃie a DCS nr.2;
- inspectorii superiori SAII din DSE mun. BălŃi;
- tehnicianul superior din DCS nr. 2.
- inspectorii principali SAII din DSE mun. BălŃi;
- inspectorul SAII din DSE mun. BălŃi după care este întărit
obiectivul;
- colaboratorii SPC din DSE mun. BălŃi.
- şeful SAII şi şeful SPC din DSE mun. BălŃi;
- colaboratorul SPC din DSE mun. BălŃi după care este întărit
obiectivul (localitatea);
- şeful serviciului medical din DCS nr.2.
- colaboratorul SAII din DSE mun. BălŃi.

Apelul nr. III
- şeful DCS nr.2;
- şeful garnizoanei SSP a municipiului;
- şef schimb al Centrului republican de intervenŃie operativă;
- şeful STI al DirecŃiei salvatori şi pompieri;
- şef-adjunct al DirecŃiei salvatori şi pompieri;
- şef-adjunct al SPC şi SE, şef al DirecŃiei salvatori şi pompieri.
- şef-adjunct DCS nr.2;
- colaboratorii din g/o a DCS nr. 2.
Responsabil – colaboratorul numit de către CSI în calitate
de şef SMO
- şeful serviciului de comunicaŃii al garnizoanei SSP a
municipiului;
- echipa de intervenŃie de pe automobilul ATI-12 din DCS
nr.2, la solicitarea CSI.
- şeful SPGF al garnizoanei SSP a municipiului;
- maistrul protecŃie contra gaze şi fum din DCS nr.2.

TABELUL
privind antrenarea corpului de comandă la lichidarea incendiilor pe apel sporit de intervenŃie
în garnizoana serviciului salvatori şi pompieri a municipiului BĂLłI

Anexa nr.2
la InstrucŃiunea privind stabilirea atribuŃiilor de serviciu pentru
corpul de comandă antrenat la lichidarea incendiilor pe apel sporit
(suplimentar) de intervenŃie

- colaboratorul din DSE mun. BălŃi, responsabil pentru lucrul
cu mass-media.

- colaboratorul din DSE mun. BălŃi, responsabil pentru lucrul
cu mass-media.

ABREVIERI:
- DCS nr. 2 – Detaşamentul căutare - salvare nr.2;
- G/O – Grupa operativă;
- SP şi O - Serviciul planificare şi operaŃii;
- SCCR şi PCG – Serviciul cercetare chimică, radiativă şi protecŃiei contra gaze;
- SAÎI – SecŃia apărare împotriva incendiilor;
- SPC – SecŃia protecŃie civilă;
- SSP – Serviciul salvatori şi pompieri;
- SPGF – Serviciul de protecŃie împotriva gazelor şi fumului.

Notă:
1. Conducerea cu forŃele şi mijloacele antrenate se efectuează de către CSI, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acŃiunile salvatorilor şi pompierilor la lichidarea
consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale.
2. Maistrul protecŃie contra gaze şi fum din DCS nr.2 se prezintă în subunitate pentru a asigura alimentarea aparatelor izolante, iar la necesitate, poate fi redislocat la locul
incendiului, pentru alimentarea aparatelor.
3. La apelul nr. II schimbul de serviciu al CRIO aflat în serviciu se deplasează la locul lichidării incendiului, iar schimbul care pentru el intră în serviciu peste o zi, se prezintă la
serviciu, formează rezerva şi activează conform destinaŃiei în schimbul stabilit de 24 ore pînă la lichidarea incendiului sau indicaŃia şefilor superiori.
4. La apelul nr. III schimbul de serviciu al CRIO aflat în serviciu şi efectivul schimbului care intră în serviciu peste o zi se deplasează la locul lichidării incendiului şi activează în
comun pînă la lichidarea acestuia (schimbul 1 cu 3, 2 cu 4, 3 cu 1, 4 cu 2), iar schimbul care intră în serviciu în ziua următoare, în comun cu schimbul, care pentru el intră în serviciu
peste o zi, se prezintă la serviciu, formează rezerva şi activează conform destinaŃiei în schimbul de 24 ore.
Dispecerul garnizoanei care este în serviciu şi dispecerul schimbului care intră în serviciu peste o zi, activează în comun conform destinaŃiei în schimbul de 24 ore (schimbul 1
cu 3, 2 cu 4, 3 cu 1, 4 cu 2), iar dispecerul din schimbul care intră în serviciu în ziua următoare, în comun cu dispecerul din schimbul, care pentru el intră în serviciu peste o zi, se
prezintă la serviciu şi formează rezerva.
Efectivul CRIO „Nord” şi dispecerii garnizoanei activează în schimburi şi se înlocuiesc reciproc pînă la lichidarea incendiului sau indicaŃia şefilor superiori;
Grupa operativă a DirecŃiei salvatori şi pompieri şi/sau colaboratorii SecŃiei „Laboratorul experimental antiincendiar”, se deplasează la locul incendiului, conform indicaŃiei
şefului garnizoanei republicane a serviciului salvatori şi pompieri.

3.7 Subgrupul de mediatizare a acŃiunilor
de intervenŃie

3.4 Subgrupul de cercetare a locului
incendiului
3.5 Subgrupul de asigurare a interacŃiunii
cu alte servicii
3.6 Subgrupul de întocmire a
documentaŃiei SMO şi acumulare a
materialelor pentru descrierea incendiului
3.7 Subgrupul de mediatizare a acŃiunilor
de intervenŃie

2. Grupul de efectuare
a recunoaşterii incendiului
3. Grupul de asigurare a funcŃionării
Statului major operativ (SMO):
3.1 Subgrupul de asigurare a legăturii de
comunicare şi iluminatul la locul
incendiului
3.2 Subgrupul de asigurare a funcŃionării
serviciului de protecŃie împotriva gazelor
şi fumului
3.3 Subgrupul de asigurare a serviciului
logistic

1. Grupul de conducere cu acŃiunile de
intervenŃie

Denumirea grupei / subgrupei

- colaboratorul responsabil pentru lucrul cu mass-media din
subunitatea în zona de intervenŃie a căruia s-a produs
incendiul, la solicitarea CSI.

- colaboratorul SAÎI după care este întărită obiectivul
(localitatea) unde s-a produs incendiul, la solicitarea CSI.
- colaboratorul SPC după care este întărită obiectivul
(localitatea) unde s-a produs incendiul, la solicitarea CSI.
- colaboratorul g/o din DSE UTA Găgăuzia, la solicitarea
CSI.

- tehnicianul superior din subunitatea în zona de intervenŃie a
căruia s-a produs incendiul, la solicitarea CSI.

- maistrul protecŃie contra gaze şi fum din DSE UTA
Găgăuzia, la solicitarea CSI.

- colaboratorul g/o din subunitatea în zona de intervenŃie a
căruia s-a produs incendiul, la necesitate.
Responsabil – colaboratorul numit de către CSI în
calitate de şef SMO
- şeful serviciului de comunicaŃii al garnizoanei SSP a UTA
Găgăuzia, la solicitarea CSI.

Apelul nr. I
- şeful subunităŃii în zona de intervenŃie a căruia s-a produs
incendiul, la necesitate.

- colaboratorul responsabil pentru lucrul cu mass-media din
subunitatea în zona de intervenŃie a căruia s-a produs
incendiul.

- şeful SPGF al garnizoanei SSP a UTA Găgăuzia;
- maistrul protecŃie contra gaze şi fum din DSE UTA
Găgăuzia.
- şeful serviciului tehnic al garnizoanei UTA Găgăuzia.
- tehnicianul superior din subunitatea în zona de intervenŃie a
căruia s-a produs incendiul.
- colaboratorul SAÎI după care este întărit obiectivul
(localitatea) unde s-a produs incendiul.
- şeful SAÎI din DSE UTA Găgăuzia;
- colaboratorii SPC din DSE UTA Găgăuzia
- colaboratorul g/o din DSE UTA Găgăuzia, la solicitarea CSI.

Apel suplimentar
- şeful subunităŃii în zona de intervenŃie a căruia s-a produs
incendiul;
- şeful garnizoanei SSP a UTA Găgăuzia;
- şef schimb al Centrului republican de intervenŃie operativă;
- şeful STI al DirecŃiei salvatori şi pompieri;
- şef-adjunct al DirecŃiei salvatori şi pompieri;
- şef-adjunct al SPC şi SE, şef al DirecŃiei salvatori şi pompieri.
- colaboratorii g/o din subunitatea în zona de intervenŃie a
căruia s-a produs incendiul.
Responsabil – colaboratorul numit de către CSI în calitate
de şef SMO
- şeful serviciului de comunicaŃii al garnizoanei SSP a UTA
Găgăuzia.

TABELUL
privind antrenarea corpului de comandă la lichidarea incendiilor pe apel sporit de intervenŃie
în garnizoana serviciului salvatori şi pompieri a UnităŃii Teritorial Autonome GĂGĂUZIA

Anexa nr.3
la InstrucŃiunea privind stabilirea atribuŃiilor de serviciu pentru
corpul de comandă antrenat la lichidarea incendiilor pe apel
sporit (suplimentar) de intervenŃie

ABREVIERI:
- SAÎI- SecŃia apărare împotriva incendiilor;
- SSP – Serviciul salvatori şi pompieri;
- SPGF – Serviciul de protecŃie împotriva gazelor şi fumului;
- SPC – SecŃia protecŃie civilă;
- DSE UTA – DirecŃia situaŃii excepŃionale a UnităŃii Teritorial Autonome;
- G/O – Grupa operativă.

Notă:
1. Conducerea cu forŃele şi mijloacele antrenate se efectuează de către CSI, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acŃiunile salvatorilor şi pompierilor la lichidarea
consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale.
2. Şefii subunităŃilor şi adjuncŃii acestora a căror forŃe şi mijloace sunt antrenate la incendiu, execută funcŃia de şefi ai sectoarelor de luptă şi sunt responsabili de respectarea
măsurilor de securitate de către efectivul de pe sectoarele de luptă încredinŃate.
3. Maistrul SPGF din DSP Comrat se prezintă în subunitate pentru a asigura alimentarea aparatelor izolante, iar la necesitate, poate fi redislocat la locul incendiului, pentru
alimentarea aparatelor.
4. La apelul suplimentar schimbul de serviciu al CRIO aflat în serviciu şi efectivul schimbului care intră în serviciu peste o zi se deplasează la locul lichidării incendiului şi
activează în comun pînă la lichidarea acestuia (schimbul 1 cu 3, 2 cu 4, 3 cu 1, 4 cu 2), iar schimbul care intră în serviciu în ziua următoare, în comun cu schimbul, care pentru el
intră în serviciu peste o zi, se prezintă la serviciu, formează rezerva şi activează conform destinaŃiei în schimbul de 24 ore.
Dispecerul garnizoanei care este în serviciu şi dispecerul schimbului care intră în serviciu peste o zi, activează în comun conform destinaŃiei în schimbul de 24 ore (schimbul 1 cu
3, 2 cu 4, 3 cu 1, 4 cu 2), iar dispecerul din schimbul care intră în serviciu în ziua următoare, în comun cu dispecerul din schimbul, care pentru el intră în serviciu peste o zi, se
prezintă la serviciu şi formează rezerva.
Efectivul CRIO şi dispecerii garnizoanei activează în schimburi şi se înlocuiesc reciproc pînă la lichidarea incendiului sau indicaŃia şefilor superiori.
Grupa operativă a DirecŃiei salvatori şi pompieri şi/sau colaboratorii SecŃiei „Laboratorul experimental antiincendiar”, se deplasează la locul incendiului, conform indicaŃiei
şefului garnizoanei republicane a serviciului salvatori şi pompieri.

- maistrul protecŃie contra gaze şi fum de la baza SPGF la care
se deservesc aparatele cu aer comprimat antrenate la incendiu,
la solicitarea CSI.
- tehnicianul superior din subunitatea în zona de intervenŃie a
căruia s-a produs incendiul, la solicitarea CSI.

3.2 Subgrupul de asigurare a funcŃionării
serviciului de protecŃie împotriva gazelor şi
fumului
3.3 Subgrupul de asigurare a serviciului
logistic

3.4 Subgrupul de cercetare a locului
incendiului
3.5 Subgrupul de asigurare a interacŃiunii
cu alte servicii
3.6 Subgrupul de întocmire a documentaŃiei
SMO şi acumulare a materialelor pentru
descrierea incendiului

- colaboratorul g/o din subunitatea în zona de intervenŃie a
căruia s-a produs incendiul, la necesitate.
Responsabil – colaboratorul numit de către CSI în calitate
de şef SMO
- şeful serviciului de comunicaŃii al garnizoanei SSP raionale, la
solicitarea CSI.

2. Grupul de efectuare
a recunoaşterii incendiului
3. Grupul de asigurare a funcŃionării
Statului major operativ (SMO):
3.1 Subgrupul de asigurare a legăturii de
comunicare şi iluminatul la locul incendiului

Apel suplimentar
- şeful subunităŃii în zona de intervenŃie a căruia s-a produs
incendiul;
- şeful garnizoanei SSP raionale;
- colaboratorul Centrului republican de intervenŃie operativă;
- şeful STI al DirecŃiei salvatori şi pompieri;
- şef-adjunct al DirecŃiei salvatori şi pompieri;
- şef-adjunct al SPC şi SE, şef al DirecŃiei salvatori şi
pompieri.
- colaboratorul g/o din subunitatea în zona de intervenŃie a
căruia s-a produs incendiul.
Responsabil – colaboratorul numit de către CSI în
calitate de şef SMO
- şeful serviciului de comunicaŃii al garnizoanei SSP
raionale.

- şeful SPGF al garnizoanei SSP raionale;
- maistrul protecŃie contra gaze şi fum de la baza SPGF care
deserveşte aparatele cu aer comprimat antrenate la incendiu.
- şeful serviciului tehnic al garnizoanei SSP raionale;
- inspectorul superior SAÎI şi tehnicianul superior din
subunitatea în zona de intervenŃie a căruia s-a produs
incendiul.
- colaboratorul SAÎI după care este întărit obiectivul - colaboratorii SAÎI din subunitatea în zona de intervenŃie a
(localitatea) unde s-a produs incendiul, la solicitarea CSI.
căruia s-a produs incendiul.;
- colaboratorul SPC după care este întărit obiectivul - colaboratorul SPC după care este întărit obiectivul
(localitatea) unde s-a produs incendiul, la solicitarea CSI.
(localitatea) unde s-a produs incendiul.
- colaboratorul SPC din subunitatea în zona de intervenŃie a - colaboratorul SPC din subunitatea în zona de intervenŃie a
căruia s-a produs incendiul, la solicitarea CSI.
căruia s-a produs incendiul.

Apelul nr. I
- şeful subunităŃii în zona de intervenŃie a căruia s-a produs
incendiul, la necesitate.

Denumirea grupei / subgrupei
1. Grupul de conducere cu acŃiunile de
intervenŃie

TABELUL
privind antrenarea corpului de comandă la lichidarea incendiilor pe apel sporit de intervenŃie
în garnizoanele serviciului salvatori şi pompieri raionale

Anexa nr.4
la InstrucŃiunea privind stabilirea atribuŃiilor de serviciu pentru
corpul de comandă antrenat la lichidarea incendiilor pe apel
sporit (suplimentar) de intervenŃie

- colaboratorul din subunitatea în zona de intervenŃie a căruia sa produs incendiul, responsabil pentru lucrul cu mass-media, la
solicitarea CSI.

- colaboratorul din subunitatea în zona de intervenŃie a
căruia s-a produs incendiul, responsabil pentru lucrul cu
mass-media.

ABREVIERI:
- SAÎI- SecŃia apărare împotriva incendiilor;
- SSP – Serviciul salvatori şi pompieri;
- SPGF – Serviciul de protecŃie împotriva gazelor şi fumului;
- SPC – SecŃia protecŃie civilă;
- USP – Unitatea salvatori şi pompieri;
- SPC – SecŃia protecŃie civilă;
- G/O – Grupa operativă.

Notă:
1. Conducerea cu forŃele şi mijloacele antrenate se efectuează de către CSI, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acŃiunile salvatorilor şi pompierilor la lichidarea
consecinŃelor situaŃiilor excepŃionale.
2. Şefii subunităŃilor şi adjuncŃii acestora a căror forŃe şi mijloace sunt antrenate la incendiu, execută funcŃia de şefi ai sectoarelor de luptă şi sunt responsabili de respectarea măsurilor
de securitate de către efectivul de pe sectoarele de luptă încredinŃate.
3. Maistrul SPGF se prezintă în subunitate pentru a asigura alimentarea aparatelor izolante, iar la necesitate, poate fi redislocat la locul incendiului, pentru alimentarea aparatelor.
4. La apelul suplimentar schimbul de serviciu al CRIO, aflat în serviciu şi schimbul care intră în serviciu peste o zi se deplasează la locul lichidării incendiului şi activează în comun
pînă la lichidarea acestuia (schimbul 1 cu 3, 2 cu 4, 3 cu 1, 4 cu 2), iar schimbul care intră în serviciu în ziua următoare, în comun cu schimbul, care pentru el intră în serviciu peste o
zi, se prezintă la serviciu, formează rezerva şi activează conform destinaŃiei în schimbul de 24 ore.
Dispecerul garnizoanei care este în serviciu şi dispecerul schimbului care intră în serviciu peste o zi, activează în comun conform destinaŃiei în schimbul de 24 ore (schimbul 1 cu
3, 2 cu 4, 3 cu 1, 4 cu 2), iar dispecerul din schimbul care intră în serviciu în ziua următoare, în comun cu dispecerul din schimbul, care pentru el intră în serviciu peste o zi, se prezintă
la serviciu şi formează rezerva.
Efectivul CRIO „Nord” sau „Sud” şi dispecerii garnizoanei activează în schimburi şi se înlocuiesc reciproc pînă la lichidarea incendiului sau indicaŃia şefilor superiori.
Şeful DirecŃiei SE şi colaboratorul g/o din DirecŃia SE în subordinea căruia se află subunitatea unde s-a produs incendiul, se deplasează la locul incendiului.
Grupa operativă a DirecŃiei salvatori şi pompieri şi/sau colaboratorii SecŃiei „Laboratorul experimental antiincendiar”, se deplasează la locul incendiului, conform indicaŃiei şefului
garnizoanei republicane a serviciului salvatori şi pompieri.

3.7 Subgrupul de mediatizare a acŃiunilor de
intervenŃie

