
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situafii de Urgenfi

nr.'34 " mai 2019

DISPOZITTE

mun. Chigindu

Cu privire la aprobarea Procedurii de
ac{iune in caz de pericol sau declangare
a situa{iilor excep{ionale a organelor centrale
de specialitate, altor autoritlfi administrative
centrale qi autoritdfilor publice locale

in temeiul prevederilor articolului 13 h), al Legii ,,Inspectoratului General
pentru Situalii de Urgen\d" nr.93-XVI din 05.04.2007 qi articolului 8 a)-d) al Legii
nr.271-III din 9 noiembrie 1994 "Cu privire la protec{ia civil6" gi in conformitate cu
indicafiile primite prin Procesele verbale nr.l2-13-8534 din 11 octombne 2018 qi

nr.40 din 19 noiembrie 2018 al gedinlelor operative conduse de Prim-ministru, -

DISPUN:

1. Se aprobd Procedura de acliune in caz de pericol sau declanqare a situatiilor
excepfionale a organelor centrale de specialitate, altor autoritdli administrative
centrale gi autoritdlilor publice locale, conform anexei laprezenta Dispozilie.

2. Pregedinlii Comisiilor pentru situalii exceptionale din cadrul organelor
centrale de specialitate, altor autoritali administrative centrale qi autoritalilor publice
locale, in aaz de pericol sau declanqare a situaliilor excepfionale vor organrza
activitatea de prevenire si/sau lichidare a consecinfelor in conformitate cu Procedura
vizatd.

t (-lAnexa pe4 J ItIe.

$eful Inspectoratului,
Vicepreqedinte al Comisiei pentru
Situa{ii Excep{ionale a Republicii Moldova

Mihail HARABAGIU



 

 

Anexă 

la Dispoziția IGSU  

nr.147d din 31 mai 2019 

 

PROCEDURA DE ACȚIUNE 

în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale a organelor centrale de 

specialitate, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor publice locale  

 

1. SCOP:  Stabilirea unui set unitar de activităţi, în vederea desfășurării lucrărilor 

de prevenire, intervenție și lichidare a consecințelor situațiilor excepționale, care se 

desfăşoară de către: 

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE RM); 

Centrul de Dirijare în Situații Excepționale (CDSE) al Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova și structurile de asigurare a activității altor comisii 

pentru situații excepționale; 

Organele centrale de specialitate, alte autorităţi administrative centrale (OCSAAC) 

şi autorităţile publice locale (APL).  

 

2. DOMENIU DE APLICARE:  

Procedura se aplică în cazul primirii informațiilor despre pericolul declanșării, sau 

declanșarea situațiilor excepționale. 

   

3. REFERINŢE LEGISLATIVE și NORMATIVE:  

1) Legea nr. 271/1994 ”Cu privire la protecţia civilă”; 

2) Legea nr. 267/1994 ”Privind apărarea împotriva incendiilor”; 

3) Legea nr.589/1995 ”Privind rezervele materiale de stat și de mobilizare”;  

4) Legea nr.764/2001 ”Privind organizarea administrativ – teritorială a RM”; 

5) Legea nr. 397/2003, ”Privind finanţele publice locale”;  

6) Legea nr.212/2004 ”Privind regimul stării de urgență, de asediu și de război”; 

7) Legea  nr. 436/2006, ”Privind administraţia publică locală”; 

8) Legea nr. 93/2007 „Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă”; 

9) Legea 10/2009 ”Privind supravegherea de stat a sănătății publice”;  

10) Legea 132/2012 ”Privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și 

radiologice”; 

11) Legea 174/2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional 

unic pentru apelurile de urgenţă 112; 

12) Hotărîrea Guvernului nr. 249/1996 „Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la formaţiunile nemilitarizate ale protecţiei civile”;  

13)Hotărîrea Guvernului nr. 632/2000 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma calamităţilor naturale din 

Republica Moldova, provocate de procese geologice periculoase”; 

14) Hotărîrea Guvernului nr.1340/2001 „Cu privire la Comisia pentru Situaţii 

Excepţionale a Republicii Moldova”; 



 

 

15) Hotărîrea Guvernului nr. 1427/2004 ”Pentru aprobarea Regulamentului-tip 

privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi 

utilizarea mijloacelor acestora”; 

16) Hotărîrea Guvernului nr. 282/2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

instruirea în domeniul protecţiei civile”;  

17) Hotărîrea Guvernului nr.1048/2005 “Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la organizarea sistemului de înştiinţare şi transmisiuni în caz de pericol sau de 

apariţie a situaţiilor excepţionale”;  

18) Hotărârea Guvernului nr. 961/2006 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului 

reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) 

mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi 

biologici”;  

19) Hotărîrea Guvernului nr.475/2008 ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni 

privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional în Republica 

Moldova”; 

20) Hotărîrea Guvernului nr.1076/2010 „Cu privire la clasificarea situaţiilor 

excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul 

protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale”; 

21) Hotărîrea Guvernului nr. 862/2015 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind 

gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului”;  

22) Hotărîrea Guvernului nr. 266/2016 ”Cu privire la lista serviciilor publice 

desconcentrate administrate în mod direct din subordinea ministerelor și altor autorități 

administrative centrale”; 

23) Hotărîrea Guvernului nr. 1461/2016 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind 

interacţiunea autorităţilor şi structurilor abilitate în situaţii de anunţare a codurilor 

cromatice pe timp de iarnă”;  

24) Hotărîrea Guvernului nr. 408/2017 ”Pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind suportul ţării-gazdă în situaţii excepţionale”; 

25) Hotărîrea Guvernului nr.803/2018 ”Cu privire la Centrul de dirijare în situaţii 

excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova şi 

structurile de asigurare a activității altor comisii pentru situații excepționale”; 

26) Directiva nr.136 d din 05 mai 2015 a Vicepreşedintelui CSE a RM „Cu privire 

la identificarea şi evaluarea situaţiilor excepţionale posibile la nivel de raion, municipiu, 

UTA Găgăuzia”; 

27) Ordinul comun nr.11/21 din 26 ianuarie 2017 al Ministerului Afacerilor Interne 

şi Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor cu privire la aprobarea 

Ghidului privind întreţinerea drumurilor publice pe timp de iarnă. 

 

4. Noțiuni: 

apel de urgenţă – orice înştiinţare sau solicitare de ajutor în caz de pericol pentru 

viaţa sau sănătatea populaţiei, ordinea publică, integritatea proprietăţii sau a mediului 

efectuată la numărul 112 şi care necesită intervenţia serviciilor specializate de urgenţă; 

situaţie de urgenţă – eveniment excepţional cu caracter nonmilitar, care, prin 

amploare şi intensitate, ameninţă viaţa sau sănătatea persoanelor, mediul înconjurător, 

valorile materiale şi culturale importante, care poate genera situaţii excepţionale, iar 



 

 

pentru restabilirea stării de normalitate este necesară întreprinderea unor măsuri şi 

acţiuni urgente, alocarea resurselor de intervenţie sau, după caz, suplimentarea acestora; 

situaţie excepţională – întreruperea condiţiilor normale de viaţă şi activitate a 

populaţiei la un obiectiv sau pe un anumit teritoriu în urma unei avarii, catastrofe, 

calamităţi cu caracter natural sau biologico-social, care au condus sau pot conduce la 

pierderi umane şi material. 

 

5. Structurile responsabile pentru organizarea lucrărilor de prevenire și 

lichidare a consecințelor, în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale 

 

1) La nivel naţional: 

a) Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova – care are ca 

structură interinstituțională de suport decizional pentru managementul integrat al 

situaţiilor excepţionale naţionale sau transfrontalier - Centrul de Dirijare în Situații 

Excepționale; 

b) Agenția Rezerve Materiale (ARM) a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) – ca 

structură responsabilă de eliberarea bunurilor materiale din rezervele materiale de stat, 

în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale;   

c) Serviciul Național Unic pentru apeluri de urgență 112 - ca structură 

responsabilă de primirea apelurilor de urgență de la persoanele fizice sau juridice și 

retransmiterea informației privind cazul de urgență către instituțiile abilitate pentru 

gestionarea lui. 

d) Inspectoratul de Management Operațional (IMO) al MAI – ca structură de 

suport decizional al conducerii Ministerului Afacerilor Interne, pentru coordonarea 

integrată a acţiunilor componentelor Ministerului Afacerilor Interne şi cooperarea 

interinstituţională; 

e) Centrul operativ de dispecerat republican (CODR) al Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI ca structură responsabilă de monitorizarea 

situației operative, generalizarea informaţiei, întocmirea și prezentarea rapoartelor 

operative; 

f) Structurile responsabile de preluarea fișelor apelurilor de urgență din cadrul 

IGSU și IGP ale MAI și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, transmise de 

Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112, dispecerizarea şi conducerea 

forțelor și mijloacelor IGSU al MAI. 

2) La nivelul organelor centrale de specialitate, altor autorităţi administrative 

centrale - Comisia pentru situații excepționale a organelor centrale de specialitate, altor 

autorităţi administrative centrale, prin intermediul Punctelor de dirijare în situaţii 

excepţionale. 

3) La nivel de raion, municipiu Chișinău, Bălți, UTA Găgăuzia -Comisia pentru 

situații excepționale (CSE) a raionului municipiului Chișinău, Bălți, UTA Găgăuzia, 

prin intermediul Punctelor teritoriale de dirijare în situaţii excepţionale. 

4) La nivel local (în cadrul autorităților administraţiei publice locale de nivelul 

întîi) - Comisia pentru situații excepționale a orașului (municipiului), satului (comunei), 

prin intermediul Punctelor locale de dirijare în situaţii excepţionale. 

 



 

 

5) La locul de producere a situaţiei excepționale: 

a) Conducătorul lucrărilor de lichidare a consecințelor situației excepționale. 

b) Punctul de Dirijare în Situaţii Excepţionale Avansat (după caz). 

 

6. Desfășurarea lucrărilor de lichidare a consecințelor situațiilor excepționale  

1) Consecinţele situaţiilor excepţionale se lichidează cu forţele şi mijloacele 

organizaţiilor, instituţiilor şi agenţilor economici, indiferent de forma de organizare 

juridică şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, pe teritoriul cărora s-a declanşat 

situaţia excepţională, sub conducerea Președinților (vicepreședinților) comisiilor pentru 

situaţii excepţionale.  

2) Lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale de obiect se efectuează cu forţele 

şi mijloacele obiectului, sub conducerea Președintelui (vicepreședintelui) comisiei 

pentru situaţii excepţionale.  

3) Lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale locale se efectuează cu forţele şi 

mijloacele autorităţilor administraţiei publice locale (comunelor, oraşelor, municipiilor), 

sub conducerea Președintelui (vicepreședintelui) comisiei pentru situaţii excepţionale.  

4) Lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale teritoriale se efectuează cu forţele 

şi mijloacele autorităţilor administraţiei publice locale ale raionului, municipiului 

Chişinău, Bălți, UTA Găgăuzia, sub conducerea Președintelui (vicepreședintelui) 

Comisiei pentru situaţii excepţionale.  

5) Lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale naţionale se efectuează cu forţele 

şi mijloacele autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, al căror 

teritoriu a intrat în zona situaţiei excepţionale.  

6) În cazul în care pentru lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale de obiect, 

locale, teritoriale şi naţionale nu sînt suficiente forţele şi mijloacele proprii, comisiile 

respective pentru situaţii excepţionale pot solicita ajutorul comisiilor pentru situaţii 

excepţionale ierarhic superioare.  

7) Lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale transfrontaliere se efectuează 

conform deciziei Guvernului, în conformitate cu prevederile dreptului internaţional şi 

acordurilor internaţionale ale Republicii Moldova.  

8) În cazul în care forţele şi mijloacele proprii nu sînt suficiente pentru lichidarea 

consecinţelor situaţiei excepţionale naţională, Guvernul solicită, în modul stabilit, 

asistenţă internaţională.  

9) Coordonarea integrată, la nivel central, a acţiunilor desfăşurate de către forţele şi 

mijloacele antrenate la lucrările de intervenţie din diferite instituţii şi organe ale 

administraţiei publice centrale şi locale se realizează prin intermediul Centrului de 

Dirijare în Situații Excepționale al Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. DESCRIEREA PROCEDURII:  

 

Nr. 

crt. 
Activitatea  Executor 

Notă 

 

1 2 3 4 

A.Pentru situații de urgență 

1. 

Primirea apelurilor de urgență de la persoanele 

fizice sau juridice și transmiterea fișelor apelurilor 

de urgență către instituțiile abilitate pentru 

gestionarea cazului. 

Serviciul 

Național Unic 

pentru apeluri de 

urgență 112 

Permanent 

2. 

Desfășurarea intervențiilor la apelurile de 

urgență. 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

(Inspectoratul 

General pentru 

Situații de 

Urgență, 

Inspectoratul 

General al 

Poliției), 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale, alte 

instituții după caz. 

Imediat 

B. În cazul pericolului declanşării  situațiilor excepţionale 

1. 

Prognozarea fenomenelor meteorologice sau 

hidrometeorologice periculoase, emiterea 

avertizărilor meteorologice sau 

hidrometeorologice. 

Serviciul 

Hidrometeorologi

c de Stat 

Permanent 

2. 

Primirea avertizărilor meteo cu privire la 

posibilitatea sau iminenţa declanşării fenomenelor 

meteorologice sau hidrometeorologice 

periculoase. 

Centrul Operativ 

de Dispecerat 

Republican 

(CODR) al IGSU 

al MAI 

La emiterea 

avertizărilor  

3. 

Înștiințarea despre posibilitatea producerii 

fenomenului meteorologic sau hidrometeorologic 

periculos a: 

- autorităților administrației publice locale de 

nivelul I și II, UTA Găgăuzia;  

- organelor centrale de specialitate, altor 

autorități administrative centrale; 

- subdiviziunilor MAI; 

CODR al IGSU al 

MAI 

Imediat 



 

 

1 2 3 4 

 

- instituțiilor, organizațiilor dislocate la nivel 

teritorial; 

Subdiviziunile 

teritoriale ale 

IGSU al MAI  

Imediat 

 

- populației. Autoritățile 

administrației 

publice locale 

Imediat 

4. 

Acumularea informației privind situația în 

teritoriu și informarea Guvernului. 

CODR al IGSU al 

MAI (prin 

intermediul 

subdiviziunilor 

teritoriale) 

Permanent 

5. 

Pregătirea forţelor şi mijloacelor pentru 

intervenție (suplimentar la cele aflate în serviciul 

diurn a IGSU, serviciilor protecţiei civile 

teritoriale, etc.). 

IGSU al MAI, 

Președinții CSE de 

toate nivelele  

La primirea 

avertizărilor 

C. În caz de declanșare a situațiilor excepționale 

1. 

Acțiunile Comisiei pentru Situații Excepționale 

a Republicii Moldova  

(în conformitate cu Hotărîrea Guvernului  

1340/2001 „Cu privire la Comisia pentru Situaţii 

Excepţionale a Republicii Moldova”) 

CSE a RM 

 

2. ACȚIUNI LA NIVELUL MAI   

2.1 

Informarea Președintelui Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova privind pericolul 

sau declanșarea situației excepționale. 

Ministrul afacerilor 

interne 

Imediat 

2.2 

Asigurarea la nivel instituțional a managementului 

fluxului informațional și acordarea suportului 

decizional conducerii Ministerului Afacerilor Interne 

pentru coordonarea integrală a acțiunilor 

componentelor Ministerului, precum și cooperarea 

interinstituțională. 

IMO al MAI 

Permanent 

2.3 

Realizarea măsurilor de menținere și asigurare a 

ordinii publice, dirijare a circulației în zona 

producerii situației excepționale prin intermediul 

Inspectoratului General al Poliției (IGP) și 

Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) al MAI  

IGP și IGC al 

MAI 

Imediat, după 

primirea 

informației 

privind 

declanșarea 

situației 

excepționale  

2.4 

Antrenarea forțelor și mijloacelor MAI (altele decît 

IGSU), în sprijinul acțiunilor întreprinse de către IGSU, 

pentru desfășurarea lucrărilor de prevenire și/sau 

lichidare a consecințelor situațiilor excepționale. 

Subdiviziunile MAI  

Conform 

Planurilor 

situaționale 



 

 

1 2 3 4 

2.5 

Participarea la ședințele Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova, cu raportarea 

măsurilor întreprinse la nivelul MAI și înaintarea 

propunerilor reieșind din domeniul de competență, 

privind desfășurarea lucrărilor de prevenire și/sau 

lichidare a consecințelor situațiilor excepționale. 

Ministrul afacerilor 

interne 

La indicația 

Prim-

ministrului 

3. ACȚIUNI LA NIVELUL IGSU al MAI   

3.1. 

Asigurarea procesului de colectare permanentă a 

informațiilor privind situația în teritoriu și 

informarea conducerii MAI și Guvernului. 

CODR al IGSU al 

MAI 

Permanent 

3.2. 

Înştiinţarea privind pericolul/producerea 

situaţiilor excepţionale a:  

- subdiviziunilor MAI; 

- organelor centrale de specialitate, alte 

autorități administrative centrale; 

- autorități ale administrației publice locale de 

nivelul I și II, UTA Găgăuzia. 

CODR al IGSU al 

MAI 

Imediat, la 

primirea 

informației 

3.3. 
Asigurarea activității Comisiei pentru situații 

excepționale a Republicii Moldova. 

Secretariatul 

CSE RM 
Permanent 

3.4. 

Organizarea și asigurarea activităţii Centrului de 

dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru 

Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. 

Direcția generală 

planificare, 

coordonare și 

operații (DGPCO) a 

IGSU al MAI 

Permanent 

3.5. 

Solicitarea de la organele centrale de specialitate, 

alte autorităţi administrative centrale, instituţii, 

organizaţii a reprezentanţilor pentru activitate în 

cadrul CDSE. DGPCO a IGSU al 

MAI 

În caz de 

activare 

parțială sau 

totală, în 

funcție de 

situația 

excepțională 

produsă  

3.6. 

Desfășurarea intervenției cu forțele și mijloacele 

IGSU pentru salvarea/evacuarea persoanelor, 

stingere a incendiilor, descarcerare, căutare-salvare 

în dărîmături, căutare-salvare pe apă și sub apă, 

fîntîni, salvare la înălțime, pompare apă, acordare 

prim ajutor calificat, etc. 

Detașamentele căutare-

salvare, 

Detașamentele, 

Unitățile și Posturile  

salvatori și pompieri 

ale IGSU al MAI 

În caz de 

situații de 

urgență sau 

excepționale 

3.7. 

Solicitarea intervenției forțelor și mijloacelor IGSU 

din România, în conformitate cu Planul de 

intervenție comună pentru asigurarea răspunsului în 

caz de urgență/dezastre/situații excepționale și 

pentru acordarea asistenței medicale de urgență. 

CODR al IGSU al 

MAI; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

La necesitate 



 

 

1 2 3 4 

3.8. 

Înaintarea propunerilor Președintelui Comisiei 

pentru situații excepționale a Republicii Moldova 

pentru formarea Punctelor de dirijare în situații 

excepționale avansate. 

Șeful IGSU al MAI 

La necesitate 

3.9. 

Organizarea prin intermediul Punctului de dirijare 

în situații excepționale avansat (PDSEA) a: 

- conlucrării cu Comisia sau Comisiile pentru 

situaţii excepţionale locale (dacă zona de intervenţie 

cuprinde două sau mai multe raioane, municipiul 

Chişinău, Bălţi, UTA Găgăuzia); 

- statului major operativ de conducere a 

intervenţiei, constituit din reprezentanţii tuturor 

structurilor implicate nemijlocit în procesul de 

intervenţie și conlucrarea cu reprezentanţii organelor 

centrale de specialitate, altor autorități 

administrative centrale şi instituţiilor implicate în 

procesul de lichidare a consecinţelor situaţiilor 

excepţionale; 

- informării CDSE privind situaţia în teritoriu şi 

măsurile întreprinse pentru gestionarea acesteia, 

necesarul de ajutor suplimentar în forţe şi mijloace; 

- suportului și cooperarea cu forțele internaționale  

primite ca sprijin în caz de solicitare a asistenței. 

Conducătorul 

desemnat al 

PDSEA 

Pe parcursul 

activității 

PDSEA 

3.10. 

Organizarea, prin intermediul CDSE a procesului 

de estimare a forțelor și mijloacelor necesare pentru 

desfășurarea lucrărilor de prevenire și/sau lichidare a 

consecințelor situațiilor excepționale și în caz de 

insuficiență - formularea cererii de solicitare a 

asistenței internaționale și prezentarea Prim-

ministrului. 

DGPCO a IGSU al 

MAI 

Pe parcursul 

desfășurării 

lucrărilor de 

intervenție 

3.11. 

Organizarea sprijinului țării gazdă, în caz de 

solicitare a intervențiilor echipelor de căutare-

salvare de peste hotare. 

DGPCO a IGSU al 

MAI,  

Echipa de acordare 

a suportului țării 

gazdă 

La solicitarea 

asistenței 

internaționale 

3.12. 

   Întocmirea comunicatelor de presă şi informarea 

periodică a populaţiei despre pericolele și măsurile 

de securitate în situația excepțională produsă. 

Direcția 

prevenire și 

relații cu publicul 

a IGSU al MAI 

 

 

 

 

Conform 

periodicității 

care se va stabili 
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4. 
ACȚIUNI LA NIVELUL AGENȚIEI 

REZERVE MATERIALE a MAI 
 

 

4.1 

Eliberarea bunurilor materiale din rezervele 

materiale de stat în vederea aplicării unor măsuri 

urgente de lichidare a consecințelor calamităților 

naturale. 

Direcția 

administrare 

rezerve materiale 

de stat a ARM a 

MAI 

Conform 

deciziei CSE 

RM 

4.2 

Eliberarea bunurilor materiale din rezervele 

materiale de stat, în scopul protecției populației, 

asigurării cu produse alimentare, articole de primă 

necesitate, materiale de construcție, în caz de 

situații excepționale. 

Direcția 

administrare 

rezerve materiale 

de stat a ARM a 

MAI 

Conform 

deciziei CSE 

RM 

4.3 

Eliberarea bunurilor materiale din rezervele 

materiale de stat, în vederea intervenției operative 

cu resursele tehnico-materiale, produse petroliere 

și combustibil, materiale de construcție, conform 

actelor normative, pentru asigurarea funcționării 

stabile a economiei naționale în condiții extreme. 

Direcția 

administrare 

rezerve materiale 

de stat a ARM a 

MAI 

Conform 

deciziei CSE 

RM 

5. 

ACȚIUNI LA NIVELUL ORGANELOR 

CENTRALE DE SPECIALITATE, ALTOR 

AUTORITĂȚI ADMINISTRATIVE 

CENTRALE 

 

 

5.1. 
Convocarea ședinței Comisiei pentru situaţii 

excepţionale. 

Președintele CSE La decizia 

Președintelui 

CSE 

5.2. 
Informarea IGSU al MAI despre situațiile 

excepționale produse. 

Persoana 

desemnată  

Conform 

Prevederilor 

Hotărîrii 

Guvernului nr. 

1076 din 

16.11.2010 

5.3. 

Conducerea lucrărilor de lichidare a consecințelor 

situațiilor excepționale specifice domeniului de 

activitate. 

Președintele 

(vicepreședintele) 

Comisiei pentru 

situații excepționale 

Permanent, 

până la 

finalizare 

5.4. 

Activarea Punctului de Dirijare în Situaţii 

Excepţionale (PDSE). 

 

 

 

 

 

Președintele 

(vicepreședintele) 

Comisiei pentru 

situații excepționale 

La decizia 

președintelui 

CSE 
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5.5. 

Detaşarea la solicitarea IGSU în Centrul de Dirijare 

în Situaţii Excepţionale a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova a 

reprezentanţilor permanenți. 

Organele centrale 

de specialitate, alte 

autorități 

administrative 

centrale 

 La solicitarea 

IGSU al MAI 

5.6. 

Punerea în aplicare a Planului protecției civile în 

situații excepționale și desfășurarea activităților de 

prevenire și/sau lichidare a consecințelor specifice 

domeniului de activitate. 

Organele centrale 

de specialitate, alte 

autorități 

administrative 

centrale 

La solicitarea 

IGSU al MAI 

5.7. 

Acordarea primului ajutor medical, evacuarea 

medicală și ajutorul medical calificat. 

 

 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale 

În caz de 

situații de 

urgență și 

excepționale 

5.8 

Evaluarea riscurilor și a impactului acestora 

asupra sănătății publice în cazuri de situații 

excepționale 

 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

La declanșarea 

situațiilor 

excepționale 

5.9. 

Solicitarea intervențiilor forțelor și mijloacelor 

IGSU din România, în conformitate cu Planul de 

intervenție comună pentru asigurarea răspunsului în 

caz de urgență/dezastre/situații excepționale și 

pentru acordarea asistenței medicale de urgență. 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale în 

cooperare cu IGSU 

al MAI 

La necesitate 

5.10. 

Acordarea sprijinului forțelor și mijloacelor IGSU.  
Ministerul Apărării, 

alte OCSAAC 

Conform 

Dispoziției 

Guvernului 

5.11. 

Participarea la ședințele Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova. 

Membrii CSE a 

RM și persoanele 

invitate 

La indicația 

Prim-

ministrului 

5.12. 

Preluarea conducerii CDSE, în baza Dispoziţiei 

Prim-ministrului în cazul cînd situația excepțională 

este în domeniul de competență a organului central 

de specialitate al administraţiei publice.  

Organul central de 

specialitate al 

administrației 

publice desemnat 

În funcţie de 

situaţia 

excepţională, la 

propunerea 

şefului IGSU al 

MAI 

5.13. 

Executarea indicaţiilor primite de la Comisia 

pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. 

Organele 

centrale de 

specialitate, alte 

autorități 

administrative 

centrale 

La primirea 

indicaţiilor 

respective 
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5.14. 

Desemnarea reprezentanților și participarea la 

lucrul Echipei de acordare a suportului țării gazdă, 

în caz de solicitare a intervențiilor echipelor de 

căutare-salvare de peste hotare. 

 - MAI (IGSU, IGP, 

Inspectoratul General 

al Poliției de Frontieră 

(IGPF), IGC, Biroul 

Migrație și Azil, 

Agenţia Rezerve 

Materiale); 

- Ministerul Sănătăţii, 

Muncii și Protecţiei 

Sociale; 

- Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene; 

- Ministerul Apărării; 

- Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului; 

- Ministerul Economiei 

şi Infrastructurii; 

- Serviciul Vamal; 

-Autoritatea 

Aeronautică Civilă. 

La solicitarea 

asistenței 

internaționale 

5.15. 

Informarea periodică, prin intermediul CDSE, a 

Președintelui Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova privind situația rezultată ca 

urmare a declanșării situației excepționale și 

măsurile întreprinse pentru gestionarea ei.  

Președintele CSE 

Conform 

periodicității 

stabilite în 

cadrul CDSE 

5.16. 

Organizarea activității Comisiei de evaluare a 

prejudiciului cauzat de situația excepțională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele CSE 

După 

finalizarea 

lucrărilor de 

lichidare a 

consecințelor 
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6. 

ACȚIUNI LA NIVELUL RAIONULUI, 

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, BĂLȚI, UTA 

GĂGĂUZIA 

 

 

6.1. 

Înștiințarea despre pericolul/producerea situației 

excepționale: 

Subdiviziunile 

teritoriale  ale 

IGSU 

La primirea 

informației 

 

- instituțiilor și organizațiilor dislocate la nivel 

teritorial; 

- Președinților CSE de nivelul I; 

- serviciilor Protecției civile; 

Subdiviziunile 

teritoriale  ale 

IGSU 

Imediat 

 
      - populației.  Autoritățile 

administrației 

publice locale 

Imediat 

6.2. 

Informarea subdiviziunilor teritoriale ale IGSU despre 

pericolul declanșării/producerea, sau consecințele 

situațiilor excepționale înregistrate în teritoriul 

administrat.  

Președinții CSE din 

orașe (municipii), 

sate (comune), 

instituții, organizații 

Imediat 

6.3. 

     Convocarea ședinței extraordinare a Comisiei 

pentru situaţii excepţionale. Preşedintele CSE 

La decizia 

Președintelui 

CSE  

6.4. 

Adoptarea în cadrul ședinței Comisiei pentru 

situații excepționale a deciziilor privind lucrările 

necesare de desfășurat. 

Președinții CSE ale 

raioanelor, mun. 

Chișinău, Bălți, UTA 

Găgăuzia 

 

6.5. 

Punerea în aplicare a Planului protecţiei civile în 

situaţii excepţionale a (raionului, municipiilor 

Chişinău şi Bălţi, UTA Găgăuzia) la 

compartimentul respectiv. 

Președinții CSE ale 

raioanelor, mun. 

Chișinău, Bălți, 

UTA Găgăuzia. 

La 

propunerea 

șefilor 

subdiviziunil

or teritoriale 

ale IGSU 

6.6. 

Desfășurarea acțiunilor specifice de prevenire  

și/sau lichidare a consecințelor situației 

excepționale (conform Procedurilor de acțiune 

pentru fiecare situație excepțională identificată ca 

posibilă).  

Subdiviziunile 

teritoriale  ale 

IGSU; 

Șefii serviciilor 

protecției civile; 

alte instituții la 

nivel teritorial 

Conform 

Prevederilor 

Procedurilor 

respective 

6.7. 

   Activarea Punctului teritorial de dirijare în 

situaţii excepţionale (PTDSE). Președinții CSE ale 

raioanelor, mun. 

Chișinău, Bălți, 

UTA Găgăuzia 

La propunerea 

șefului 
subdiviziunii 

teritoriale a 

IGSU  
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6.8. 

Organizarea interacțiunii PTDSE cu CDSE. 

 

 

Subdiviziunile 

teritoriale ale IGSU 

Imediat, la 

activarea 

PTDSE 

6.9. 

Organizarea Punctelor teritoriale avansate de 

dirijare în situaţii excepţionale.  
Președintele CSE  

La propunerea 

șefului 
subdiviziunii 

teritoriale a 

IGSU 

6.10. 

Conducerea permanentă cu procesul de lichidare a 

consecințelor situaţiei excepţionale produse şi 

organizarea desfăşurării lucrărilor de intervenţie şi 

menţinerea fluxului decizional-informaţional între 

forţele de intervenţie, PTDSE şi Punctul de dirijare 

în situaţii excepţionale avansat. 

Președintele 

(Vicepreședintele) 

Comisiei pentru 

situații excepționale 

 Permanent, 

pînă la 

finalizarea 

lucrărilor de 

lichidare a 

consecințelor 

6.11. 

Asigurarea, prin intermediul PTDSE a 

centralizării informaţiilor şi rapoartelor operative   

şi întocmirea notei informative generalizate 

privind situația în teritoriu. 

Subdiviziunile 

teritoriale ale IGSU 

Permanent, 

pînă la 

finalizarea 

lucrărilor de 

lichidare a 

consecințelor 

6.12. 

Informarea Centrului de Dirijare în Situații 

Excepționale, conform periodicității stabilite, 

privind situația în teritoriu ca rezultat al 

producerii situației excepționale, măsurile 

întreprinse și care urmează a fi întreprinse, acțiuni 

ce nu pot fi desfășurate cu resurse proprii, 

necesarul de asistență în forțe și mijloace, etc. 

PTDSE  

Conform 

periodicității 

stabilite în 

cadrul CDSE 

6.13. 

Estimarea necesarului de forțe și mijloace 

suplimentare pentru desfășurarea lucrărilor de 

intervenție și lichidare a consecințelor (care nu 

există, sau nu sunt suficiente în raion, municipiu, 

UTA Găgăuzia) și solicitarea lor de la CSE RM prin 

CDSE. 

- Comisia pentru 

situații 

excepționale; 

- Punctul teritorial 

de dirijare în situaţii 

excepţionale. 

Conform 

situației reale 

în teren 

6.14. 

Desfășurarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor 

situaţiei excepţionale teritoriale. 

-Subdiviziunile 

teritoriale ale IGSU; 

-forţele şi mijloacele 

Serviciilor PC, 

autorităţilor 

administraţiei publice 

locale ale raionului 

(unităţii teritoriale 

autonome), 

municipiului Chişinău, 

Bălți. 

Permanent – 

de la primirea 

informației, 

pînă la 

finalizarea 

lucrărilor de 

lichidare a 

consecințelor 
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6.15. 

Desfăşurarea periodică a şedinţelor Comisiei 

pentru situaţii excepţionale privind: 

- analiza situaţiei în teritoriu; 

- măsurile întreprinse pentru gestionarea 

situaţiei; 

- existenţa de forţe şi mijloace, etc. şi luarea 

deciziilor ce se impun pentru continuarea 

procesului de lichidare a consecinţelor situaţiilor 

excepţionale, implicarea forţelor şi mijloacelor 

suplimentare, asigurarea lucrărilor, solicitare de 

asistenţă (dacă situaţia impune).     

 Preşedintele CSE  

  

 

 

 

 

 

 

După 

necesitate 

6.16. 

Organizarea lucrului Comisiei pentru estimarea 

prejudiciului cauzat de situația excepțională. 

Preşedintele CSE 

După 

finalizarea 

lucrărilor de 

lichidare a 

consecințelor 

6.17. 

Executarea indicaţiilor primite de la Comisia 

pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 

Moldova. 

Preşedintele CSE 

La primirea 

indicaţiilor 

respective 

6.18. 

    Întocmirea comunicatelor de presă şi 

informarea periodică a populaţiei despre măsurile 

de securitate, inclusiv şi despre alte tipuri de 

situații, care se pot produce ca urmare a 

manifestării fenomenului periculos declanşat, cît 

și măsurile întreprinse pentru gestionarea situației. 

Instituția 

desemnată de 

către președintele 

CSE 

Conform 

periodicității 

care se va 

stabili 

7. 

ACȚIUNI LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR 

administrației publice locale de nivelul I 

(municipii, orașe, sate, comune) 

 

 

7.1. 

Primirea informației despre pericolul 

producerii sau declanșarea situațiilor 

excepționale. 
Președintele CSE 

În caz de pericol 

sau declanșare a 

situațiilor 

excepționale 

7.2. 
Înștiințarea despre pericolul/producerea 

situației excepționale a: 
 

La primirea 

informației 

 
- instituțiilor și organizațiilor dislocate la nivel 

local; 

- populației. 
Președintele CSE 

 

7.3. 

Informarea subdiviziunilor teritoriale ale IGSU al 

MAI, despre pericolul declanșării/producerii, sau 

consecințele situațiilor excepționale produse în 

teritoriul administrativ. 

Preşedintele CSE 

 

Conform 

prevederilor 

Hotărîrii 

Guvernului 

nr.1076 din 

16.11.2010 
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7.4. 

     Convocarea ședinței extraordinare a Comisiei 

pentru situaţii excepţionale, analiza situației, 

măsurile întreprinse și necesare de întreprins, 

rezerva de forțe și mijloace, etc.    

Preşedintele CSE 

 

La decizia 

Președintelui 

CSE 

7.5. 

Adoptarea în cadrul ședinței Comisiei pentru 

situații excepționale a deciziilor privind lucrările 

necesare de desfășurat în vederea prevenirii sau 

lichidare a consecințelor situației excepționale, cu 

repartizarea sarcinilor pentru instituțiile implicate, 

stabilirea termenului de realizare, aprecierea 

necesarului de forțe și mijloace, resurse, 

organizarea asigurării multilaterale a lucrărilor de 

intervenție şi transmiterea indicațiilor către 

executori şi către Comisiile pentru situaţii 

excepţionale de obiect. 

Președintele CSE  

 

7.6. 

Punerea în aplicare a Planului protecţiei civile în 

situaţii excepţionale a (municipiului, orașului, 

satului, comunei) la compartimentul respectiv. 

Președintele CSE 

 

La decizia 

președintelui 

CSE 

7.7. 

   Activarea Punctului local de dirijare în situaţii 

excepţionale (PLDSE) cu precizarea componenţei 

acestuia și organizarea procesului de acumulare a 

informaţiei. 

Președintele CSE  

La decizia 

Președintelui 

CSE a 

organului 

administrației 

publice locale 

de nivelul I, 

sau la 

solicitarea 

Președintelui 

CSE de 

nivelul II 

7.8. 

Informarea conform formei și periodicității 

stabilite a  Punctului teritorial de dirijare în 

situaţii excepţionale cu precizarea situației, 

măsurile întreprinse și care urmează a fi 

întreprinse, acțiuni ce nu pot fi desfășurate cu 

resurse proprii, necesarul de asistență în forțe și 

mijloace pentru desfășurarea lucrărilor de 

prevenire sau lichidare a consecințelor situației 

excepționale. 

 

 

 

 

Președintele CSE 

prin intermediul 

PLDSE 

Conform 

periodicității 

stabilite în 

cadrul 

PTDSE 
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7.9. 

Conducerea lucrărilor de lichidare a consecințelor 

situațiilor excepționale de nivel local. 

Președintele CSE 

(vicepreședintele 

CSE) 

Permanent, de 

la primirea 

informației, 

pînă la 

finalizarea 

lucrărilor de 

lichidare a 

consecințelor 

7.10. 

Desfășurarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor 

situaţiei excepţionale locale. 

- subdiviziunile 

teritoriale ale 

IGSU; 

- forţele şi 

mijloacele 

autorităţilor 

administraţiei 

publice locale 

(municipiilor, 

oraşelor, satelor, 

(comunelor) 

Permanent, de 

la primirea 

informației, 

pînă la 

finalizarea 

lucrărilor de 

lichidare a 

consecințelor 

7.11. 

Organizarea lucrului Comisiei pentru estimarea 

prejudiciului cauzat de situația excepțională. 

 Președintele CSE  

După 

finalizarea 

lucrărilor de 

lichidare a 

consecințelor 

7.12. 

Executarea indicaţiilor primite de la Comisia 

pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 

Moldova. 

Președintele CSE 

La primirea 

indicaţiilor 

respective 

 

8. DISPOZIŢII FINALE 

Responsabilitatea privind analiza situațiilor excepționale posibile, specifice 

domeniului de competență, sau posibile în teritoriul administrativ, organizarea și 

executarea lucrărilor de salvare şi altor lucrări de neamînat în condiţiile situaţiilor 

excepţionale revin autorităților administrației publice centrale și locale. 

Asigurarea financiară și cu bunuri materiale a organizării lucrărilor de prevenire și 

lichidare a consecințelor situațiilor excepționale, se va desfășura în conformitate cu: 

 Legea nr.589 din 22.09.1995 ”Privind rezervele materiale de stat și de mobilizare”;  

 Hotărîrea Guvernului nr. 632  din  04.07.2000 ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma calamităţilor 

naturale din Republica Moldova, provocate de procese geologice periculoase”; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1427  din  22.12.2004 ”Pentru aprobarea 

Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor 

administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora”, cît și alte surse; 



 

 

 Hotărîrea Guvernului nr. 862  din  18.12.2015 ”Pentru aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului”. 

 

 9. ANEXE: 

Anexa nr. 1 – Fluxul informațional pentru înștiințarea privind pericolul declanșării 

sau declanșarea situațiilor excepționale; 

Anexa nr. 2 – Fluxul informațional în caz de declanșare a situațiilor excepționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 1  

la Procedura de acțiuni în caz de pericol sau 

declanșare a situațiilor excepționale a organelor 

centrale de specialitate, altor autorităţi 

administrative centrale şi autorităţilor publice 

locale 

 

 

FLUXUL INFORMAȚIONAL PENTRU ÎNȘTIINȚAREA PRIVIND 

PERICOLUL DECLANȘĂRII SAU DECLANȘAREA SITUAȚIILOR 

EXCEPȚIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prim-ministrul 

 Republicii Moldova 

Centrul operativ de dispecerat 

republican al IGSU al MAI 

Agenţii economici 

 

Subdiviziunile teritoriale 

ale IGSU 

 

Serviciul Hidrometeorologic 

de Stat 
IMO al MAI 

 

Organele centrale de 

specialitate, alte autorități 

administrative centrale 

 

Autoritățile administrației publice 

locale de nivelul II, UTA Găgăuzia 

 
Serviciile PC, serviciile 

publice desconcentrate, 

instituțiile, organizațiile 

teritoriale 

 Populația 

 

Autoritățile administrației 

publice locale de nivelul I 

 

Instituțiile, 

organizațiile, obiectele 

la nivel local 

 

Populația 

 

Ministrul afacerilor interne 

 

L E G E N D Ă: 

 - prin E-mail 

              - telefonic 

              - mass-media, sisteme 

de înștiințare, etc.  

 

 

 

Instituțiile, obiectele din 

subordine 

 

Serviciul Național Unic Pentru 

Apeluri de Urgență 112 

CADO al 

IGSU al MAI 

 
IGP al MAI 

 
Dispeceratul 

MSMPS 



 

 

Anexa nr. 2  

la Procedura de acțiuni în caz de pericol sau 

declanșare a situațiilor excepționale a organelor 

centrale de specialitate, altor autorităţi 

administrative centrale şi autorităţilor publice 

locale 

 

FLUXUL INFORMAȚIONAL ÎN CAZ DE DECLANȘARE A 

SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSE a 

 Republicii Moldova 

CDSE al CSE RM SERVICIUL 

HIDROMETEOROLOGIC 

DE STAT 
IMO al MAI 

 

CSE a Organelor 

centrale de specialitate, 

altor autorități 

administrative centrale 

 

 

L E G E N D Ă: 

   - indicații 

               - informații consecințe 

 

 

 

PDSE a CSE 

 

Ministrul afacerilor interne 

 

CSE a APL nivel II 

 

PTDSE a CSE 

 

 

CSE a APL nivel I 

 

PLDSE a CSE 

 

 

CSE obiect 

 

PDSEO a CSE 

 SE 

 

PDSEA  

Forțele și mijloacele 

pentru intervenție 

 

IGSU 


