
DEPARTAMENTUL  SITUAŢII  EXCEPŢIONALE 

AL  REPUBLICII  MOLDOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomandări metodice cu privire la organizarea 

activităţii Comisiei pentru  Situaţii Excepţionale 

a raionului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău - 2003 



 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Recomandările metodice prezente sînt destinate preşedinţilor şi membrilor  

Comisiilor pentru Situaţiile  Excepţionale, precum şi şefilor direcţiilor (secţiilor) SE  şi 

serviciilor protecţiei civile ale raioanelor. 

Recomandările pot fi utilizate la organizarea activităţii comisiilor şi organelor lor 

de lucru. 

Comisiile pentru Situaţiile Excepţionale soluţionează sarcinile încredinţate lor în 

conformitate cu Legea Republicii Moldova “Cu privire la Protecţia Civilă” în condiţiile 

activităţii  cotidiene în cazul apariţiei situaţiilor excepţionale în urma calamităţilor 

naturale, avariilor şi catastrofelor. 

În condiţiile activităţii cotidiene CSE îşi exercită atribuţiile în scopul prevenirii sau 

diminuării pericolului apariţiei  calamităţilor naturale, avariilor şi catastrofelor precum şi 

pregătirii măsurilor de lichidare a consecinţelor lor. 

În cazul apariţiei situaţiilor excepţionale, CSE organizează executarea atât a  

lucrărilor de salvare şi de urgenţă, cât şi a lucrărilor de lichidare  a efectelor  

calamităţilor naturale, avariilor şi catastrofelor. 

În Recomandări se expune organizarea  activităţii CSE ce vizează soluţionarea 

sarcinilor ce i s-au pus în seamă cu indicarea conţinutului lor, locului, timpului şi 

modului de îndeplinire. 

Materialul dat poartă un caracter orientativ. În fiecare caz  aparte activitatea 

Comisiei pentru Situaţii  Excepţionale se organizează cu luarea în considerare 

particularităţilor locale şi  a situaţiei  concrete create. 

 

I. Organizarea activităţii Comisiei  pentru Situaţii Excepţionale în condiţiile  

activităţii cotidiene 

 

1. În condiţiile activităţii cotidiene lucrul CSE se  organizează 

conform planului anual de activitate 

 

În planul de activitate se prevede îndeplinirea măsurilor de bază în următoarele 

direcţii: 

 

-depistarea tipurilor de surse şi gradului de pericol al lor; 

-pronosticarea posibilităţii apariţiei calamităţilor naturale, avariilor şi catastrofelor 

şi consecinţelor acestora precum şi a forţelor şi mijloacelor necesare; 

-profilaxia declanşării avariilor şi catastrofelor; 

-diminuarea posibilei daune în urma calamităţilor naturale, avariilor şi catastrofelor; 

-protecţia şi asigurarea vitală a populaţiei în condiţiile situaţiilor excepţionale; 

-asigurarea gradului de pregătire a forţelor şi mijloacelor pentru executarea 

lucrărilor de salvare  şi de urgenţă lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, 

avariilor şi catastrofelor; 

-asigurarea gradului de pregătire a mijloacelor de înştiinţare, transmisiuni şi a altor 

mijloace de dirijare; 

-desfăşurarea aplicaţiilor, antrenamentelor, pregătirea efectivului comisiilor, 

organelor de conducere, formaţiunilor şi a populaţiei; 



-analiza şi generalizarea experienţei la lichidarea efectelor calamităţilor naturale, 

avariilor şi catastrofelor. 

În plan se indică termenele de îndeplinire şi executanţii responsabili care sînt 

membri ai comisiei, conducători ai serviciilor PC. 

Planul anual de activitate a Comisiei pentru Situaţiile Excepţionale este aprobat 

prin decizia Consiliului raionului. 

 

2. Documentul  operativ de bază al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale la 

acţionarea în situaţii excepţionale este Planul de protecţie civilă a raionului 

 

3.Comisia efectuează verificarea, expertiza şi reconstituirea pe teren. 

Pentru studierea unor chestiuni aparte şi pregătirea propunerilor, CSE creează 

grupe cu atragerea în componenţa acestora a specialiştilor corespunzători. 

Periodic (o dată în trimestru) CSE se întruneşte în şedinţă, în cadrul căreia se 

examinează îndeplinirea  măsurilor  planificate şi alte probleme vizând de prevenirea 

posibilelor avarii şi pregătirea pentru lichidarea urmărilor calamităţilor naturale, 

avariilor şi catastrofelor. 

Şedinţele  Comisiei pentru Situaţii Excepţionale sunt perfectate prin procese-

verbale. Comisia face recomandări conducătorilor obiectivului economiei naţionale, 

unităţilor economice la desfăşurarea măsurilor în scopul prevenirii avariilor şi 

catastrofelor şi pregătirii către soluţionarea sarcinilor în  vederea lichidării calamităţilor 

naturale, avariilor şi catastrofelor. 

4.CSE întreţine legătură permanentă cu organele comandamentului militar 

(garnizoană, secţia administrativă militară). 

Problemele principale, ce ţin de colaborarea cu comandamentul militar sunt: 

înştiinţarea reciprocă despre apariţia calamităţilor naturale, avariilor şi catastrofelor, 

organizarea cercetării, observării şi controlului de laborator; informarea despre situaţia 

creată; antrenarea unităţilor şi subunităţilor în executarea lucrărilor de salvare şi de 

urgenţă, precum şi a celor de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor şi 

catastrofelor. 

 5.Despre activitatea sa şi măsurile adoptate CSE a unităţii teritorial-administrative 

de gr. II raportează CSE a Republicii Moldova (prin intermediul Departamentului SE). 

 

II. Organizarea activităţii Comisiei pentru Situaţiile Excepţionale în caz de 

apariţie a situaţiilor excepţionale 

 

I. Organizarea activităţii CSE în caz de apariţia neaşteptată a calamităţilor 

naturale, avariilor şi catastrofelor 

 

1.Activitatea CSE începe odată cu primirea de  către preşedintele comisiei a 

informaţiei despre apariţia calamităţii naturale, avariei sau catastrofei şi convenţional 

poate fi divizată în patru etape: 

prima - înştiinţarea populaţiei şi luarea de  măsuri urgente; 

a doua - planificarea operativă; 

a treia - lucrări de salvare; 

a patra - lichidarea consecinţelor. 



La prima etapă se efectuează înştiinţarea şi întrunirea comisiei, estimarea 

preventivă a situaţiei, se iau măsuri urgente de protejare a populaţiei, acordare de ajutor 

sinistraţilor, localizare a avariei şi organizarea cercetării. 

Înştiinţarea comisiei se efectuează conform schemei de înştiinţare stabilite. 

Concomitent se efectuează înştiinţarea efectivului organelor de lucru ale comisiei 

(efectivele punctelor de dirijare). 

După întrunirea CSE preşedintele ei informează membrii comisiei despre 

producerea calamităţii naturale, avariei sau catastrofei şi situaţia ce s-a creat. 

Despre declanşarea calamităţii naturale, avariei sau catastrofei, situaţia creată  şi 

măsurile luate, preşedintele CSE a raionului, prin intermediul Departamentului SE 

raportează Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. 

 

2.La estimarea preventivă a situaţiei se concretizează sau se stabileşte locul şi 

timpul apariţiei calamităţii naturale (avariei, catastrofei), caracterul ei (tipul), proporţiile, 

se fac pronosticurile dezvoltării consecinţelor ei, se estimează pericolul contaminării 

oamenilor şi mediului înconjurător, posibilitatea şi caracterul pagubelor pricinuite 

economiei. 

 

3.În baza estimării preventive a situaţiei se ia decizia privind executarea măsurilor 

urgente pentru protejarea populaţiei, acordarea ajutorului sinistraţilor şi prevenirea 

dezvoltării efectelor negative ale calamităţilor naturale, avariei sau catastrofei, precum şi 

diminuarea daunelor în economiei. 

 

Mijloacele de transmisiuni, înştiinţare şi  radiodifuziune se transferă în regim de 

lucru în situaţii excepţionale. 

 

4.Măsurile urgente de bază pentru protecţia populaţiei şi acordarea ajutorului sînt 

următoarele: 

În caz de deteriorare a clădirilor şi altor edificii generate de calamităţile naturale 

şi avarii: 

- căutarea şi scoaterea din ruine a sinistraţilor, transportarea lor şi acordarea 

ajutorului medical. 

În caz de avarii şi catastrofele cu erupţia şi răspândirea substanţelor radioactive şi 

puternic toxice: 

-utilizarea mijloacelor de protecţie individuală, a preparatelor contra radiaţiei şi 

antidoturi; 

-adăpostirea populaţiei în adăposturi şi alte edificii de protecţie; 

-evacuarea populaţiei din zonele contaminate şi zonele posibilei răspândiri a 

substanţelor radioactive si puternic toxice; 

-respectarea de către populaţie a măsurilor de precauţie şi a regimurilor de protecţie 

în condiţii de contaminare. 

În caz de incendii: 

- evacuarea populaţiei din zonele incendiilor şi obiectivele aferente şi acordarea 

ajutorului medical sinistraţilor. 

În cazul distrugerii barajelor (digurilor) şi inundaţiilor se efectuează evacuarea 

oamenilor din zona inundaţiei. 

În caz de avarii şi catastrofe în transport: 



 

- scoaterea sinistraţilor, acordarea ajutorului medical. 

 

5.Pentru localizarea şi prevenirea amploarei avariilor şi diminuarea influenţei 

periculoase a efectelor lor iau următoarele măsuri în caz de avarii şi catastrofe: cu 

degajarea substanţelor radioactive şi puternic toxice - închiderea sau oprirea sursei de 

eliminare a acestor substanţe; în cazul incendiilor, localizarea şi stingerea lor; în cazul 

avariilor la reţelele  comunale şi electrice-deconectarea reţelelor; în cazul avariilor în 

transport - stingerea incendiului. 

În caz de  avarii şi catastrofe în transport, legate de scurgerea substanţelor toxice, se 

iau măsuri de încetare a scurgerii acestor substanţe. 

În cazul tuturor tipurilor de calamităţi naturale, avarii şi catastrofe se iau măsuri de 

menţinere a ordinii publice şi de prevenire a panicii. 

 

6.În conformitate cu deciziile luate se fac dispoziţii de executare a măsurilor 

preconizate. Dispoziţiile  sînt aduse la cunoştinţă serviciilor PC ale raionului de membrii 

CSE, iar conducătorilor primăriilor, subiectivele economiei - de grupa de ________ din 

efectivul Punctului de dirijare. 

După darea dispoziţiilor se organizează executarea lucrărilor de protecţie a 

populaţiei, acordare a ajutorului sinistraţilor, localizare a avariei. 

Imediat se efectuează înştiinţarea şi se organizează informarea populaţiei aflate în 

zona calamităţii naturale, avariei, sau aflate în raioanele supuse pericolului. 

În acest caz populaţiei i se comunică caracterul pericolului, se dau indicaţii şi 

recomandări de luate a măsurilor privind protecţie, comportamentul şi, în caz de 

necesitate, modul de evacuare. 

Pentru aceste scopuri, din timp se pregătesc textele informaţiilor pe discuri 

(peliculă magnetică) şi se includ în sistemul de înştiinţare  la schimbul de serviciu al 

secţiilor “Moldtelecom”. 

7.Îndeplinirea măsurilor se începe cu forţele existente la dispoziţie (forţele cu 

pregătire permanentă: antiincendiară, menţinere a ordinii publice, medicale), precum şi 

cu formaţiunile tehnice de deblocare ale serviciilor şi formaţiunile de la obiective. În 

măsura aducerii în stare de pregătire se antrenează celelalte forţe disponibile. 

8.Preşedintele CSE despre măsurile luate raportează CSE a Republicii Moldova 

(prin intermediul Departamentului SE) informează comandamentul unităţii militare, 

carabinerilor, forţele cărora pot fi antrenate la executarea lucrărilor de salvare şi 

lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor şi catastrofelor. 

 

9.La etapă întâi începe aducerea în stare de pregătire a organelor de conducere, 

formaţiunilor, precum şi forţele unităţilor economice, care vor fi antrenate la îndeplinirea 

măsurilor de executare a lucrărilor de salvare şi lichidare a efectelor calamităţilor 

naturale, avariilor şi catastrofelor. În primul rînd se aduc în stare de pregătire 

formaţiunile cercetării, menţinere a ordinii publice, de pompieri, medicale, instituţiile 

ROCL, instituţiile curative, întreprinderile de transport, alte formaţiuni, necesitatea 

cărora a fost stabilită în timpul estimării preventive a situaţiei. 

aducerea în stare de pregătire a formaţiunilor se efectuează conform planurilor de 

protecţie civilă, forţelor altor unităţi economice - conform dispoziţiilor speciale. 



La etapă a doua se efectuează cercetarea, concretizarea situaţiei, pronosticarea ei, 

estimarea proporţiilor daunei, calculul forţelor PC necesare, se elaborează decizia şi se 

planifică măsuri de lichidare a consecinţelor  avariilor şi catastrofelor. 

Continuă îndeplinirea măsurilor începute în etapa întâi. 

 

10.Sarcinile cercetării sînt puse de preşedintele CSE cu organizarea cercetării se 

ocupă nemijlocit direcţia (secţia) SE. 

Cercetarea prezintă datele despre locul calamităţii naturale (avariei sau catastrofei), 

caracterul, proporţiile ei, contaminarea oamenilor şi mediului înconjurător, direcţia 

răspîndirii infecţiei (în cazul ruperii barajului - inundaţiei). 

 

11.În baza datelor cercetării se estimează situaţia creată şi se determină sarcinile de 

efectuare a lichidării consecinţelor calamităţii naturale, avariei sau catastrofei, forţele şi 

mijloacele antrenate la unităţilor economice, ordinea acţiunilor a forţelor pentru 

îndeplinirea sarcinilor, timpul demararea şi finisarea lucrărilor, organizarea cooperării a 

forţelor, măsurilor de asigurare a îndeplinirii lucrărilor, ordinea de acces în regiunea 

calamităţii naturale sau avariei, organizarea dirijării. 

La  etapa a treia se organizează şi se efectuează lucrările de salvare şi de urgenţă, 

continuă măsurile de protecţie şi acordare a ajutorului populaţiei. 

 

12.CSE în baza deciziei luate şi planului de activitate pregăteşte şi prin intermediul 

efectivului Punctului de dirijare aduce la cunoştinţă dispoziţiile către conducătorii 

obiectivelor economiei, unităţilor economice, forţele şi mijloacele cărora sunt antrenate 

la îndeplinirea lucrărilor de salvare şi de urgenţă. 

Dispoziţiile verbale se fac imediat, apoi se perfectează în formă scrisă şi se 

expediază. 

 

13.La lucrările de salvare se raportează căutarea sinistraţilor, scoaterea lor de sub 

ruine, a mijloacelor de transport deteriorate din clădirile incendiate, evacuarea 

(scoaterea, transportarea) oamenilor din zonele calamităţii naturale, avariei, catastrofei 

sau din zonele de contaminare şi inundaţie, acordarea primului ajutor medical şi a altor 

tipuri de ajutor sinistraţilor). 

 

14.La lucrările de urgenţă se raportează localizarea şi  stingerea incendiilor, 

consolidarea construcţiilor, edificiilor cu pericolul de dărâmare, restabilirea reţelelor 

energetice şi comunale, liniilor de comunicaţii, drumurilor şi podurilor în scopul 

îndeplinirii lucrărilor de salvare, efectuarea prelucrării sanitare a oamenilor, degazarea, 

dezactivarea şi dezinfectarea transportului, tehnicii, edificiilor, drumurilor şi teritoriilor, 

transportarea bunurilor materiale din regiunea calamităţii naturale, avariei, catastrofei. 

 

15.Pentru executarea lucrărilor de salvare şi de urgenţă se aduc în stare de pregătire 

şi se antrenează formaţiunile PC, unităţile economiei. 

Formaţiunile, forţele unităţilor economice se orientează la locurile de lucru şi încep 

în măsura aducerii lor în stare de pregătire. 

Conducerea acţiunile lor se efectuează de către comandanţii formaţiunilor şi 

conducătorii (reprezentanţii) unităţilor economice. 

 



16.Unităţile militare şi subunităţile, pentru executarea lucrărilor de salvare şi de 

urgenţă la lichidarea urmărilor calamităţilor naturale, avariilor şi catastrofelor sînt 

repartizate prin decizia Preşedintelui CSE a Republicii Moldova sau Şefului 

Departamentului SE. 

 

17.La executarea lucrărilor de salvare şi de urgenţă CSE organizează următoarele 

tipuri de asigurare: cercetare şi observare, transport, inginerească şi rutieră, chimică, 

medicală, materială, tehnică. 

Toate tipurile de asigurare în regiunea avariei sau catastrofei se organizează de CSE 

prin intermediul serviciilor PC corespunzătoare ale raionului 

După darea dispoziţiilor preşedintele şi membrii CSE organizează conducerea  

lucrărilor de salvare şi de urgenţă precum şi controlul asupra îndeplinirii lor. 

 

18.Conducerea se organizează din locul (punctul) de dislocare permanentă a CSE 

sau de la Punctul de dirijare, desfăşurat în raionul calamităţii naturale, avariei sau 

catastrofei. La necesitate poate fi creat  Punctul de dirijare mobil. 

La punctul de conducere se organizează serviciu permanent de 24 ore. 

 

19.Lucrările de salvare şi de urgenţă se execută încontinuu. Efectivul formaţiunilor, 

unităţilor economice lucrează pe schimburi. 

 

20.Regimul de lucru al CSE se stabileşte de preşedintele comisiei. 

În prima  cea mai tensionată, perioada de executare a lucrărilor de salvare, comisia, 

de regulă, se întruneşte cel puţin de două ori pe zi. 

 

21.Informaţia parvenită se analizează şi se generalizează. 

În baza ei se elaborează şi se raportează preşedintelui CSE propuneri de corectare a 

măsurilor planificate şi de luate  a măsurilor suplimentare de executare a lucrărilor de 

salvare şi de urgenţă. 

Deciziile recent luate  se perfectează sub formă de dispoziţii sau proiecte de hotărîri 

(decizii) a preşedintelui CSE. 

Dispoziţiile se aduc la cunoştinţa executorilor cu promptitudine. 

 

22.CSE a raionului, în mod regulat, prin intermediul Departamentului SE 

raportează CSE a republicii despre mersul lucrărilor de salvare şi de urgenţă. În acele 

cazuri, cînd efectele avariei sau catastrofei afectează vecinii, informaţia necesară este 

transmisă în raioanele vecine. 

 

23.Lucrările de salvare şi de urgenţă se consideră finalizate după sfârşitul căutării 

sinistraţilor, acordarea ajutorului medical şi altor tipuri de ajutor şi lichidarea pericolului 

noilor afectări şi daune în urma efectelor calamităţii naturale, avariei sau catastrofei. 

 

24.După finalizarea acestor lucrări efectivul de bază al formaţiunilor PC poate fi 

scos din regiunea calamităţii naturale, avariei, catastrofei şi întors la obiectivele lor. 

Rămân doar acele formaţiuni care îndeplinesc sarcini specifice. 

 

 



La etapă a patra se întreprind măsuri de lichidare a consecinţelor calamităţilor 

naturale, avariilor şi catastrofelor. Scopul lor este crearea condiţiilor pentru asigurarea 

vitalităţii populaţiei în regiunea calamităţii naturale, avariei, catastrofei şi restabilirea 

funcţionării economiei. 

 

25.Lucrările de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor şi 

catastrofelor convenţional se divizează în două grupe. 

La grupă întâi se raportează lucrările legate de crearea condiţiilor pentru 

asigurarea vitalităţii populaţiei în regiunea calamităţii naturale, avariei sau catastrofei. 

Aceste lucrări includ următoarele: dezactivarea, degazarea şi dezinfectarea 

teritoriilor, drumurilor, podurilor, edificiilor şi a altor obiective; restabilirea asigurării cu 

electricitate, energie şi apă: restabilirea reţelelor comunale, liniilor de comunicaţii, 

spaţiului locativ, obiectivelor de deservire comunală, comerţ şi instituţiilor medicale, 

instituţiilor de învăţămînt, etc. 

După crearea condiţiilor necesare se efectuează returnarea  (reevacuarea) populaţiei 

evacuate. 

Lucrările de grupa a doua se efectuează în scopul restabilirii activităţii unităţilor 

economice şi a altor obiective ale economiei, care au suferit în urma calamităţii naturale, 

avariei sau catastrofei. 

La acestea se raportează: restabilirea sau construcţia clădirilor, restabilirea 

utilajului sau instalarea  asigurării cu energie şi transport, completarea resurselor de 

mijloace materiale, restabilirea barajelor, restabilirea legăturilor gestionare etc. 

Măsurile din grupa întâi se planifică şi se desfăşoară sub conducerea CSE. Asupra 

lor în primul rând se concentrează eforturile de bază. 

Lucrările din grupa întâi se execută de unităţile economice ale raionului, precum şi 

de formaţiunile PC. 

Lucrările raportate la grupa a doua se execută de forţele de montaj şi alte 

organizaţii specializate. 

 

26.După finalizarea lucrărilor de prima grupă activitatea CSE poate fi sistată. 

 

27.Trecerea activităţii CSE din regimul de condiţii excepţionale la activitatea 

cotidiană se efectuează la decizia CSE a republicii. 

 

III. Organizarea activităţii Comisiei pentru Situaţii Excepţionale în cazul 

calamităţilor naturale pronosticabile 

 

1.Apariţia unor tipuri de calamităţi naturale (inundaţii, alunecări de teren, vînturi 

puternice etc.) într-un şir de cazuri pot fi pronosticate în prealabil . 

În aceste cazuri CSE îşi începe activitatea din timp, odată cu primirea datelor 

(informaţiei) despre posibilitatea apariţiei calamităţii naturale. În aceste date se indică 

tipul calamităţii naturale survenite, locul, posibila oră a apariţiei, direcţia mişcării, 

posibilele proporţii etc.  

 

2.Comisia se înştiinţează şi se adună la indicaţia preşedintelui. 

Preşedintele CSE raportează despre datele primite ce vizează pericolul calamităţii 

naturale. 



În baza datelor primite, precum şi a datelor informative prezentate se efectuează 

estimarea situaţiei. 

La estimarea situaţiei se stabileşte eventualul caracter şi proporţiile calamităţii 

naturale, teritoriile care pot nimeri sub influenţa ei, posibilele consecinţelor ale 

calamităţii naturale. Se estimează de asemenea timpul avut la dispoziţie şi posibilităţile 

de luptă cu calamitatea naturală. 

 

3.În baza estimării situaţiei se ia decizia privind executarea măsurilor de protecţie şi 

a altor măsuri de pregătire a lichidării a consecinţelor calamităţii naturale şi se fac 

dispoziţiile corespunzătoare conducătorilor obiectivelor economiei naţionale şi 

formaţiunilor. 

Tipul şi volumul acestor măsuri depind de timpul disponibil pentru executarea lor. 

 

4.În cazul în care se dispune de timp vor fi executate măsuri de prevenire a 

influenţei calamităţii naturale, de diminuare a pierderilor şi distrugerilor, de protejare a 

oamenilor şi pregătire pentru lichidarea consecinţelor acesteia. 

La ele se raportează: 

- măsurile de protecţie contra influenţei calamităţii naturale (consolidarea sau 

construcţia noilor diguri, iezături, consolidarea construcţiilor inginereşti, construcţia 

racordurilor pentru apă, executarea fâşiilor antiincendiare în păduri, (cîmpuri), etc.; 

- controlul gradului de pregătire a organelor şi mijloacelor de conducere şi a 

forţelor PC pentru acţiuni în caz de apariţie a calamităţilor naturale, iar la necesitate, 

punerea lor în stare de pregătire; 

- pregătirea pentru evacuarea populaţiei; 

- efectuarea vaccinelor profilactice; 

- crearea măsurilor de carantină şi observare; 

- crearea rezervelor de mijloace materiale; 

- pregătirea pentru scoaterea sau transportarea valorilor materiale, etc.; 

- transportarea (transhumanţa) animalelor din sectorul zootehnic din raioanele 

supuse pericolului. 

 

5.Dacă timp este limitat, în primul rând, se efectuează măsurile urgente pentru 

protecţia populaţiei. La ele se raportează: 

-înştiinţarea populaţiei despre pericolul apărut; 

-informarea populaţiei din regiunile supuse pericolului. 

Paralel, cu acestea se efectuează înştiinţarea obiectivelor economiei, unităţilor 

economice, în caz de necesitate, se desfăşoară măsuri de încetare a activităţii 

producţiilor, transportare sau adăpostire a valorilor materiale. 

În acelaşi timp se aduc în stare de pregătire formaţiunile de cercetare, se 

organizează observarea şi cercetarea. 

Se aduc în stare de pregătire organizaţiile medicale, formaţiunile de pompieri, 

formaţiunile de menţinere a ordinii publice. 

Dispoziţiile privind desfăşurarea acestor măsuri se transmit prin intermediul 

efectivului Punctului de dirijare. 

 



6.În continuare, după apariţia calamităţii naturale, comisia acţionează conform 

ordinii propuse pentru organizarea lucrărilor în caz de apariţie bruscă a calamităţilor 

naturale, avariilor şi catastrofelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Model 

 

Republica Moldova 

 

Consiliul raional _____________ 

 

Республика Молдова 
 

Районный Совет____________ 
 

 
 

DISPOZIŢIA 
 

nr.___           din___  ____________200_ 

 

or.____________ 
 
 

Cu  privire la instituirea  Comisiei  

pentru Situaţii Excepţionale 

 

Luînd în considerare prevederile Legii “Cu privire la Protecţia Civilă” nr.271-XIII 

din 9 noiembrie 1994 şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova “Cu privire la 

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova” nr.1340 din 4 noiembrie 

2001, în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor şi 

catastrofelor, protecţiei vieţii şi sănătăţii populaţiei valorilor materiale şi a mediului 

înconjurător în caz de apariţie a situaţiilor excepţionale în teritoriu,    

                             

DISPUN: 

 

1.   Se instituie Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului (anexa nr.1). 

2. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale (anexa nr.2). 

3. Primarii oraşelor, satelor (comunelor), conducătorii unităţilor economice, 

organizaţiilor şi instituţiilor în termen de o lună vor crea comisii pentru Situaţii 

Excepţionale, vor elabora şi aproba regulamentele privind activitatea acestor comisii. 

4. Se obligă conducătorii subdiviziunilor structurilor raionului să întreprindă 

măsuri de prevenire şi lichidare a consecinţelor SE, precum şi informarea Direcţiei 

(Secţiei) SE despre situaţia creată. 

5. Şedinţele ordinare ale Comisiei pentru Situaţii Excepţionale se convoacă 

trimestrial sau la necesitate, în situaţii excepţionale  - de urgenţă. 

6.  Activitatea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale se organizează în conformitate 

cu indicaţiile organizatorico – metodice de pregătire la PC a Republicii Moldova pentru 

anul curent. 

7. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina Şefului 

Direcţiei (Secţiei) SE - Vicepreşedinte al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale. 

 

 

Preşedintele CSE, 

Preşedintele raionului    

 
 



                                         Model 

                                         

 

           anexa   nr.1 

           la Dispozţia Preşedintelui CSE 

                     nr.___  din ___ _________ anul 200_ 

 

 

 

REGULAMENTUL 

 

Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului 

 

1.Prezentul regulament stabileşte sarcinile de bază, organizarea şi modul de 

funcţionare a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a raionului. 

 

2.CSE se creează în scopul realizării măsurilor orientate spre diminuarea 

pericolului declanşării situaţiilor excepţionale, iar în caz de  apariţie a lor - pentru 

organizarea lichidării consecinţelor  lor şi asigurarea securităţii populaţiei pe teritoriul 

raionului. 

 

3.CSE este constituită organizatoric din preşedinte, vicepreşedinţi, secretar şi 

membri. În componenţa comisiei se includ şefii serviciilor protecţie civilă, şefii secţiilor 

(serviciilor) din componenţa consiliului raional, şefii subdiviziunilor subordonate 

Consiliului raional, şefii serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, 

departamentelor, altor organe centrale, întreprinderi şi organizaţii de destinaţie raională. 

Componenţa Comisiei se aprobă prin dispoziţia Preşedintelui raionului. 

Preşedintele Comisiei este Preşedintele raionului. Vicepreşedinţii comisiei sînt 

vicepreşedinţii raionului şi şeful direcţiei (secţiei) Situaţii Excepţionale. Secretarul 

Comisiei se numeşte la decizia Preşedintelui. 

Pentru soluţionarea unor sarcini de protecţie împotriva calamităţilor naturale, 

avariilor şi catastrofelor, din reprezentanţii serviciilor Protecţiei Civile (PC) raionului 

pot fi create grupe operative corespunzătoare. 

 

4.În activitatea sa Comisia se conduce de Constituţia RM, legislaţia în vigoare, 

Hotărîri ale Parlamentului şi Guvernului, Decrete ale Preşedintelui, hotărîri şi dispoziţii 

ale Directorului general al Departamentului SE, prezentul Regulament şi alte acte 

normative în domeniul protecţiei civile. 

Documentul operativ de bază al Comisiei în caz de desfăşurare a acţiunilor în 

situaţii excepţionale este Planul de protecţie civilă a raionului. 

 

5.Sarcinile de bază ale Comisiei sînt: 

-unirea şi orientarea eforturilor organelor administrării publice locale, 

conducătorilor obiectivelor, unităţilor economice la prevenirea avariilor, catastrofelor, 

diminuarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ecologice; 

-pregătirea oportună a organelor de conducere, forţelor şi mijloacelor necesare, 

utilizarea lor efectivă în situaţiile excepţionale; 



-asigurarea protecţiei efective a populaţiei, mediului înconjurător şi proprietăţii în 

cazul apariţiei situaţiilor excepţionale. 

 

6.În condiţiile activităţii cotidiene Comisia îşi desfăşoară activitatea în scopul 

prevenirii sau diminuării pericolului apariţiei avariilor, catastrofelor şi pregătirii 

măsurilor de lichidare a consecinţelor lor. 

Organizarea lucrului şi modul de funcţionare a Comisiei în această perioadă 

include: 

realizarea planurilor anuale şi de perspectivă, de asemenea a măsurilor preventive 

de prevenire a situaţiilor excepţionale şi lichidarea consecinţelor lor, sporire a securităţii 

populaţiei, fiabilitatea funcţionării a producţiilor potenţial periculoase şi stabilitatea 

activităţii obiectivelor economiei în situaţii excepţionale; 

menţinerea în stare de pregătire a organelor de conducere şi  forţelor PC; 

planificarea mijloacelor materiale şi financiare anuale alocate pentru soluţionarea 

sarcinilor de protecţie a populaţiei, crearea rezervelor de mijloace materiale pentru 

lichidarea urmărilor avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale şi ecologice; 

analiza cauzelor şi urmărilor avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale şi 

ecologice, eficacităţii măsurilor de protecţie luate, generalizarea şi răspândirea 

experienţei în vederea lichidării a consecinţelor situaţiilor excepţionale. 

 

7.În caz de pericol şi apariţie a situaţiilor excepţionale Comisia organizează şi 

efectuează: 

înştiinţarea, adunarea şi aducerea în stare de pregătire a organelor de conducere şi 

forţelor PC ale raionului; 

colectarea datelor privind situaţia, studierea caracterului, cauzei apariţiei şi 

proporţiile calamităţii, luarea deciziei de executare a măsurilor de urgenţă şi ulterioare 

de protecţie a populaţiei, localizarea urmărilor avariei, catastrofei, calamităţilor naturale 

şi ecologice. 

Informaţia despre situaţia parvenită de la conducătorii serviciilor PC şi obiectivelor 

economiei naţionale, unităţilor economice, se transmite Comisiei prin intermediul 

direcţiei (secţiei) SE (efectivul PD); 

despre lucrările de salvare şi de urgenţă, măsurile de asigurare oportună şi calitativă 

a lor; 

măsurile de evacuare a populaţiei din regiunea situaţiei excepţionale; 

informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile calamităţii, măsurile luate de 

organele administrării publice, Guvernul republicii pentru lichidarea consecinţelor ei şi 

protecţia populaţiei, regulile de comportament în condiţiile situaţiei excepţionale; 

informarea conducătorilor raioanelor învecinate despre apariţia situaţiei 

excepţionale, dacă urmările avariei, catastrofei, calamităţii naturale pot influenţa asupra 

activităţii lor cotidiene. 

 

8.Aducerea în stare de pregătire pentru acţiuni a organelor de conducere (CSE ale 

primăriilor, obiectivelor) şi forţelor PC se efectuează de preşedintele Comisiei SE a 

raionului. 

 

9.Comisia are dreptul: 



să ia în limitele competenţei sale, decizii şi să le emită sub formă de dispoziţii. 

Dispoziţiile Comisiei sînt obligatorii pentru îndeplinire de către conducătorii 

obiectivelor economiei, unităţilor economice; 

să ia decizii privind utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti la lichidarea 

consecinţelor situaţiilor excepţionale şi acordarea ajutorului sinistraţilor; 

să controleze activitatea comisiilor pentru situaţii excepţionale ale primăriilor, 

obiectivelor economiei, unităţilor economice, să audieze la şedinţele sale conducătorii 

acestor comisii; 

să efectueze controale şi expertize cu antrenarea specialiştilor necesari, orientate 

spre prevenirea avariilor, catastrofelor, sporirea fiabilităţii protecţiei populaţiei, mediului 

înconjurător şi stabilitatea funcţionării obiectivelor economiei în situaţii excepţionale; 

în situaţii excepţionale să atragă forţele şi mijloacele necesare, indiferent de 

apartenenţa lor, precum şi populaţia aptă de muncă pentru executarea lucrărilor necesare. 

 

10.Activitatea Comisiei se efectuează în baza planificării anuale şi de perspectivă. 

Şedinţele de lucru (planificate) ale Comisiei se întrunesc în măsura necesităţii, cel puţin 

o dată în trimestru. 

Chestiunile discutate la şedinţele Comisiei, precum şi deciziile luate se perfectează 

prin  procese-verbale şi se semnează de preşedintele ei. 

 

11.Organul de lucru al Comisiei este efectivul punctului de dirijare, în frunte cu 

şeful secţiei (secţiunea) protecţie civilă  din cadrul direcţiei (secţiei) SE. 

Sarcinile de bază ale şefului direcţiei (secţiei) SE şi a secretarului ei ce vizează 

asigurarea activităţii Comisiei sînt: 

organizarea înştiinţării şi întrunirii membrilor Comisiei, efectivului Punctului de 

dirijare, conducătorilor obiectivelor economiei, unităţilor economice; 

pregătirea documentelor pentru şedinţele Comisiei, aducerea la cunoştinţă 

executorilor a deciziilor ei şi controlul asupra îndeplinirii lor; 

elaborarea şi prezentare către Comisie a raportului anual de totalizare despre starea 

protecţiei populaţiei şi măsurile de perfecţionare a ei; 

elaborarea planurilor anuale şi de perspectivă a activităţii Comisiei, ducerea 

proceselor-verbale ale şedinţelor ei. 

 

12.Forma de bază a pregătirii  Comisiei pentru acţiuni în situaţii excepţionale sînt 

antrenamentele planificate care se desfăşoară cel puţin de două ori pe an. 

 

13.Asigurarea financiară şi materială a activităţii Comisiei se efectuează din contul 

consiliului raional. 



Model  

 

           anexa   nr.2 

           la Dispoziţia Preşedintelui CSE 

           nr.___  din _______ anul 200_ 

 

 

 

COMPONENŢA 

Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului _____________ 

 

1.   Preşedintele Comisiei - Preşedintele raionului  

2.   Vicepreşedinţii Comisiei - Vicepreşedinţii raionului 

3.   - Şeful Direcţiei (Secţiei) SE  

4.   Secretarul Comisiei   Se numeşte la decizia Preşedintelui 

Comisiei 

5.  Membrii  Comisiei:  

6.   Şeful serviciului înştiinţare 

şi transmisiuni 

- Şeful filialei  “Moldtelecom” 

7.   Şeful serviciului protecţie a 

animalelor şi plantelor 

- Şeful direcţiei agricultură şi alimentaţie 

8.   Şeful serviciului medical - Medicul-şef al raionului; 

9.   - Medicul sanitar principal de stat al 

raionului; 
10.   Şeful serviciului menţinere a 

ordinii publice 

- Comisarul de poliţie a raionului; 

11.   Şeful serviciului ingineresc* - Şeful secţiei construcţii, gospodărie 

comunală şi drumuri; 

12.   Şeful serviciului comunal-

tehnic 

- Conducătorul întreprinderii (organizaţiei) 

comunal-tehnic a raionului; 

13.   Şeful serviciului transport - Conducătorul întreprinderii (organizaţiei) 

de transport a raionului; 

14.   Şeful serviciului drumuri 

auto 

- Conducătorul întreprinderii (organizaţiei) 

exploatare a drumurilor a raionului; 

15.   Şeful serviciului energetic - Şeful reţelelor electrice; 

16.   Şeful serviciului alimentare - Directorul asociaţiei “URECOP”;  

17. Redactorul  - Şeful ziarului raional; 

  - Şeful centrului militar; 

  - Şeful Direcţiei generale învăţămînt, cultură, 

tineret şi sport; 

  - Şeful Direcţiei finanţe. 

 

Notă: În componenţa Comisiei pot  fi incluse şi alte persoane  la decizia Preşedintelui 

Comisiei  

* Serviciul dat, reieşind din baza material-tehnică, poate fi divizat în 3 servicii 



    independente şi  anume:  ingineresc, comunal-tehnic şi exploatare a drumurilor 

 

                          

                                                  OBLIGAŢIUNILE 

membrilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului 
 

    OBLIGAŢIUNI  GENERALE 

 

Sarcina de bază a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale este efectuarea măsurilor 

orientate la micşorarea riscului de apariţie a situaţiilor excepţionale, iar în cazul apariţiei  - 

la organizarea lichidării efectelor lor şi asigurarea securităţii populaţiei pe teritoriul 

raionului. 

Comisia, în conformitate cu obligaţiunile funcţionale atribuite ei: 

depistează şi studiază sursele de pericol, efectuează expertiza şi pronosticarea 

posibilelor urmări, exercită controlul asupra pregătirii organelor de conducere şi  forţelor 

protecţiei civile (PC), menţinerea lor în stare de pregătire pentru executarea lucrărilor de 

lichidare a consecinţelor avariilor, catastrofelor şi calamităţilor naturale  

în cazul apariţiei avariilor, catastrofelor şi calamităţilor naturale estimează situaţia 

creată şi proporţiile calamităţilor, asigură aducerea în stare de pregătire a forţelor şi 

mijloacelor, conduce acţiunile lor; 

ia măsuri urgente de protecţie a populaţiei, asigurare vitală a ei, organizează lucrările 

de salvare şi de urgenţă de acordare a ajutorului medical sinistraţilor; 

înaintează propuneri CSE a Republicii Moldova privind evacuarea populaţiei şi  

bunurilor materiale din regiunea avariilor, catastrofelor şi calamităţilor naturale, iar în 

cazurile în care nu se admite întârziere, de sinestătător ia decizia privind evacuarea, cu 

informarea imediată prin intermediul Departamentului SE a Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale a Republicii Moldova. 

 

 OBLIGAŢIUNILE MEMBRILOR COMISIEI 

 

1.Preşedintele Comisiei (Preşedintele raionului) poartă răspundere pentru: 

organizarea şi aplicarea măsurilor privind prevenirea avariilor de mari proporţii şi a 

catastrofelor pe teritoriul raionului, precum şi a măsurilor privind diminuarea posibilelor 

pierderi umane şi materiale în cazul apariţiei lor, în conformitate cu Planul PC; 

starea de pregătire a organelor de conducere şi forţelor PC pentru acţiuni în situaţii 

excepţionale; 

pregătirea membrilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale către acţiuni în condiţii 

extremale. 

Este obligat: 

să ia decizia privind lichidarea consecinţelor avariilor de mari proporţii, catastrofelor şi 

calamităţilor naturale, apărute  pe teritoriul obiectivelor ce au avut de suferit cel mai mult; 

să  antreneze pentru lichidarea consecinţelor avariilor de mari proporţii, catastrofelor şi 

calamităţilor naturale forţele şi mijloacele necesare, indiferent de apartenenţa lor, de 

asemenea şi populaţia aptă de muncă; 

prin intermediul direcţiei (secţiei) SE să menţină acţiunile reciproce cu forţele PC ale 

Departamentului SE şi unităţile militare ale MA, Trupelor de Carabineri şi Grăniceri. 

 

 



 

 

 

2.Vicepreşedintele Comisiei (Vicepreşedintele raionului) este responsabil de: 

aplicarea măsurilor de prevenire a avariilor de mari proporţii, catastrofelor la 

obiectivele gospodăriilor agricole şi de producţie alimentară, iar în cazul apariţiei lor - 

pentru lichidarea consecinţelor; 

pregătirea obiectivelor gospodăriilor agricole şi de producţie alimentară pentru 

funcţionarea lor stabilă în situaţie excepţională; 

pregătirea forţelor şi mijloacelor obiectivelor gospodăriilor agricole şi de producţie 

alimentară, şi starea lor de pregătire pentru îndeplinirea sarcinilor de lichidare a 

consecinţelor situaţiilor excepţionale; 

starea de pregătire a instituţiilor ROCL raionului. 

Este obligat: 

să organizeze planificarea şi controlul asupra îndeplinirii măsurilor de prevenire a 

situaţiilor excepţionale, posibilelor pierderi umane, resurse materiale şi diminuarea daunelor 

în urma avariilor de mari proporţii, catastrofe şi calamităţi naturale în sistemul gospodăriilor 

agricole şi de producţie alimentară al raionului; 

să asigure şi să organizeze pregătirea formaţiunilor PC la obiectivele gospodăriilor 

agricole şi de producţie alimentară pentru acţiuni în situaţii excepţionale; 

să pregătească propuneri preşedintelui CSE în vederea organizării lucrărilor de 

lichidare a consecinţelor avariilor, catastrofelor şi calamităţilor naturale la obiectivele 

gospodăriilor agricole şi de producţie alimentară. 

să conducă activitatea instituţiilor ROCL subordonate, să prezinte la timp comisiei 

informaţia despre situaţia în raion; 

să organizeze asigurarea tehnico-materială multilaterală a măsurilor PC în timpul 

lichidării consecinţelor avariilor, catastrofelor şi calamităţilor naturale precum şi controlul 

asupra îndeplinirii lor. 

 

3. Vicepreşedintele Comisiei (Vicepreşedintele raionului) este responsabil de: 

organizarea planificării şi aplicarea măsurilor de prevenire a avariilor şi catastrofelor 

de către serviciile PC: ingineresc, comunal-tehnic, transport-auto, drumuri-auto, energetic, 

etc. şi starea lor de pregătire pentru acţiuni în situaţii excepţionale; 

organizarea informării populaţiei aflate în zona calamităţii naturale, avariei sau 

catastrofei, de asemenea şi a celei aflate în regiunile supuse pericolului; 

pregătirea raportului către CSE a republicii despre consecinţele avariei, catastrofei, 

calamităţii naturale, măsurile luate şi prejudiciul material. 

 utilizarea mijloacelor tehnico-material orientate la prevenirea şi diminuarea 

prejudiciului material în urma avariilor de mari proporţii, catastrofe şi calamităţi naturale; 

căutarea rezervelor şi pregătirea propunerilor privind repartizarea mijloacelor materiale 

şi a resurselor de muncă, necesare pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale. 

Este obligat: 

în comun cu şefii serviciilor PC , să pregătească propuneri Preşedintelui CSE vizând 

organizarea lichidării consecinţelor avariei, catastrofei sau calamităţii naturale; 

să organizeze prin intermediul radioului şi presei locale  informarea populaţiei despre 

situaţia creată în  urma situaţiei excepţionale şi regulile de comportare (acţiunile) a 

oamenilor în situaţia dată; 

să generalizeze datele despre necesităţile obiectivelor economice în rezervele tehnico-

material pentru lichidarea consecinţelor avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale; 



permanent să informeze CSE despre mersul asigurării cu resurse tehnico-material a  

localităţilor sinistrate şi obiectivelor economiei. 

 

4. Vicepreşedintele Comisiei (Şeful Direcţiei (Secţiei) SE) , este responsabil de: 

elaborarea documentelor de planificare ale CSE; 

conducerea generală a acţiunile forţelor PC la lichidarea consecinţelor avariilor, 

catastrofelor şi calamităţilor naturale; 

organizarea acţiunilor reciproce a forţelor PC cu comandanţii unităţilor militare. 

Este obligat: 

cu stricteţe şi fermitate să aplice deciziile preşedintelui CSE; 

să conducă organul de lucru al CSE - efectivul Punctului de dirijare; 

să organizeze îndeplinirea planurilor elaborate, deciziilor luate şi sarcinilor trasate, să 

ia măsurile necesare pentru acţiunile cu succes ale organelor de conducere şi forţelor PC 

subordonate; 

să asigure colectarea şi analiza datelor situaţiei, precum şi a informaţiei din subordine, 

de la organele de conducere ce interacţionează şi vecini, despre situaţie şi posibilele ei 

schimbări; 

să pregătească propuneri pe marginea deciziilor preşedinţilor CSE; 

să organizeze aducerea la cunoştinţă a sarcinilor (dispoziţiilor) subalternilor; 

să exercite controlul asupra îndeplinirii dispoziţiilor preşedintelui CSE şi procesului de 

lichidare a calamităţilor avariilor, catastrofelor şi calamităţilor naturale. 

 

5.Secretarul Comisiei este responsabil de: 

pregătirea documentelor pentru şedinţele comisiei, aducerea la cunoştinţă executorilor 

ei şi controlul asupra îndeplinirii lor; 

elaborarea şi prezentarea către CSE a dării de seamă de totalizare despre situaţiile 

excepţionale pe teritoriul raionului; 

elaborarea planurilor anuale şi de perspectivă a activităţii comisiei, întocmirea 

proceselor-verbale ale şedinţelor comisiei. 

 

6. Şeful serviciului înştiinţare şi transmisiuni (Şeful filialei “Moldtelecom”) este 

responsabil de: 

starea mijloacelor de înştiinţare şi transmisiuni şi de pregătirea lor pentru acţiuni în 

situaţii excepţionale privind asigurarea activităţii CSE; 

proiectarea şi montajul sistemelor de înştiinţare locale (în domeniul organizării 

comunicaţiei) la obiectivele economiei, care utilizează în procesul tehnologic SPT 

(substanţe puternic toxice) şi în localităţile aflate în zonele inundaţiilor catastrofale; 

întreţinerea şi corectitudinea deservirii tehnice de exploatarea a mijloacelor de 

comunicaţii, sistemului de înştiinţare centralizată şi menţinerea lor în stare permanentă de 

pregătire pentru exploatare. 

 

7. Şeful serviciului medical (Medicul-şef al raionului) poartă răspundere pentru: 

starea pregătirii forţelor şi mijloacelor serviciului medical al PC pentru lucrul în situaţii 

excepţionale; 

pronosticarea posibilei situaţii medicale în cazul situaţiei excepţionale şi organizarea 

asigurării medicale a populaţiei în diverse situaţii; 

organizarea desfăşurării măsurilor de evacuare şi tratament; 



menţinerea sănătăţii şi capacităţii de muncă a efectivului formaţiunilor PC şi a 

populaţiei, restabilirea sporită a sănătăţii sinistraţilor, reducerea morbidităţii şi a gradului de 

invaliditate în rândul lor. 

 

8.Medicul sanitar principal de stat poartă răspundere pentru: 

organizarea observării şi controlului de laborator de către instituţiile medicale asupra 

contaminării (poluării) obiectivelor mediului extern; 

organizarea măsurilor de profilaxie a îmbolnăvirilor infecţioase în masă în focarele 

avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale; 

organizarea măsurilor sanitare-igienice în cursul desfăşurării a lucrărilor urgenţă la 

lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale; 

organizarea conducerii metodice privind executarea lucrărilor de localizare şi lichidare 

a focarelor de îmbolnăviri infecţioase în masă. 

 

9. Şeful serviciului menţinere a ordinii publice (Comisarul de poliţie al raionului) 

poartă răspundere de: 

organizarea şi efectuarea măsurilor privind menţinerea ordinii publice şi securitatea 

circulaţiei, evidenţa pierderilor în rîndul populaţiei în urma calamităţilor naturale, avariilor 

şi catastrofelor; 

stabilirea regimului de acces şi cerinţelor în regiunea avariei, catastrofei, calamităţii 

naturale, organizarea şi menţinerea ordinii publice în focarele (zonele) calamităţii. 

 

10. Serviciul ingineresc* (Şeful secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri) 

este responsabil de: 

organizarea cercetării în localităţile sinistrate şi stabilirea caracterului şi gradului 

distrugerilor; 

stabilirea volumului şi consecutivităţii executării lucrărilor de salvare-deblocare în 

localităţile afectate; 

coordonarea lucrărilor organizaţiilor de construcţii în timpul lichidării consecinţelor 

avariilor, catastrofelor sau calamităţilor naturale; 

conducerea elaborării documentaţiei de proiectare şi deviz pentru restabilirea 

obiectivelor distruse şi deteriorate; 

organizarea asigurării cu materiale de construcţie şi articole de beton-armat la 

executarea lucrărilor de restabilire; 

organizarea adăpostirii populaţiei în edificiile de protecţie; 

evidenţa tehnicii inginereşti şi speciale a raionului. 

organizarea asigurării oportune şi încontinue a populaţiei cu apă, căldură, sistem  de 

canalizare şi cu materiale pentru restabilirea (reparaţia) încăperilor de locuit; 

pregătirea şi utilizarea întreprinderilor comunale-sociale, construcţiilor şi tehnicii 

pentru prelucrarea sanitară a oamenilor, dezinfectării (dezactivării) teritoriilor şi edificiilor; 

organizarea înmormântării decedaţilor; 

asigurarea adăpostirii populaţiei în oraşul-reşedinţă; 

organizarea strămutării populaţiei din zonele periculoase ale oraşelor-reşedinţă. 

asigurarea circulaţiei fără obstacole pe drumuri a transportului auto; 

restabilirea şi reparaţia sectoarelor deteriorate de drumuri şi construcţiilor după 

calamităţile naturale, avarii şi catastrofe. 

 

 

* Serviciul dat, reieşind din baza material-tehnică, poate fi divizat în 3 servicii 



   independent şi  anume:  ingineresc, comunal-tehnic şi exploatare a drumurilor 

  

 

 

 

11. Şeful serviciului transport auto (Şeful organizaţiei (întreprinderii) raionale de 

Transport) este responsabil de: 

asigurarea transportării prioritare a forţelor si mijloacelor destinate executării lucrărilor 

de salvare şi de urgenţă în cursul lichidării consecinţelor avariilor, catastrofelor şi 

calamităţilor naturale, măsurilor de evacuare în zonele calamităţii; 

pregătirea transportului şi utilajului mijloacelor de transport pentru efectuarea 

transportărilor speciale; 

starea evidenţei existentului resurselor libere de tehnică în raion conform mărcilor şi 

tipurilor. 

 

12. Şeful serviciului energetic (Şeful Reţelelor Electrice a raionului) este responsabil 

de: 

asigurarea stabilă cu energie electrică a obiectivelor economiei, unităţii economice în 

situaţii excepţionale; 

pregătirea şi menţinerea în stare permanentă de pregătire a formaţiunilor pentru 

executarea lucrărilor de salvare şi de urgenţă;  

lichidarea avariilor la staţiile electrice de transformare şi la liniile de tensiune. 

 

13. Şeful serviciului alimentare (Şeful Asociaţiei “URECOP”) poartă răspundere de: 

asigurarea măsurilor orientate la asigurarea permanentă a formaţiunilor PC şi a 

populaţiei sinistrate cu alimente, haine şi obiecte de primă necesitate în situaţii excepţionale; 

pregătirea şi menţinerea în stare permanentă de pregătire a formaţiunilor pentru 

acţiunii în situaţii excepţionale. 

 

14.Comisarul centrului militar este responsabil de: 

asigurarea acţiunilor reciproce în probleme ce vizează repartizarea resurselor pentru 

formaţiunile PC, antrenate la lichidarea consecinţelor avariilor, catastrofelor şi calamităţilor 

naturale; 

asigurarea acţiunilor reciproce a unităţii militare cu forţele PC la lichidarea 

consecinţelor avariilor, catastrofelor şi calamităţilor naturale; 

efectuarea conducerii acţiunilor subunităţilor militar antrenate la lichidarea 

consecinţelor situaţiilor excepţionale. 

 

15.Şeful Direcţiei generale, cultură, tineret şi sport răspunde de: 

instruirea tineretului studios pentru acţiuni în  situaţii excepţionale; 

organizarea lichidării consecinţelor avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale la 

obiectivele învăţământului; 

pregătirea propunerilor către preşedintele CSE pentru utilizarea clădirilor şi încăperilor 

rămase intacte pentru continuarea procesului de învăţămînt. 

 

16.Redactorul (Şef al ziarului raional), este responsabil de: 

informarea oportună şi corectă a populaţiei despre efectele produse şi măsurile  luate 

de CSE a raionului la lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale. 

 



 

 

 

 
           aprobat 

                    prin dispoziţia Preşedintelui CSE 

         nr.__  din ___ _______ anul 200_ 

 

PLANUL 

  de activitate al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale 

  a raionului ____________  pe anul 200__ 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Măsuri preconizate 

Termenul 

de 

executare 

Executor responsabil 

 

Notă  

1 2 3 4 5 

1. Şedinţă întâi a CSE  Preşedintele CSE, şeful 

direcţiei (secţiei) SE, 

secretarul comisiei 

 

  - concretizarea componenţei şi repartizarea 

obligaţiunilor de serviciu ale  membrilor 

Comisiei;  

 Preşedintele CSE  

 - audierea raportului despre posibila situaţie 

pe teritoriul raionului în urma avariei, 

catastrofei sau calamităţii naturale şi 

măsurile de reducere (diminuare) a 

urmărilor lor;  

 Preşedintele CSE  

 - audierea raportului despre starea forţelor 

şi mijloacelor PC pentru lichidarea 

consecinţelor SE şi măsurilor de menţinere 

a lor în stare de pregătire permanentă;  

 Şeful direcţiei  

(secţiei) SE 

 

 - studierea Planului de activitate a Comisiei 

pe anul 200__ ; 

 Comisia  

  

Indicaţiile preşedintelui CSE: 

   

 - elaborarea documentelor privind dirijarea 

în situaţii excepţionale ; 

 Şeful direcţiei 

(secţiei) SE 

 

 - pregătirea mapelor de lucru şi materialelor 

informative; 

 Membrii comisiei  

 - pregătirea notei informative - raport cu 

privire la starea obiectivelor potenţial 

periculoase, protecţia  lor cu forţele şi 

mijloacele PC, existentul mijloacelor 

speciale de protecţie;  

 Conducătorii 

obiectivelor potenţial 

periculoase 

 

 - efectuarea paşaportizării tuturor bazinelor 

de apă şi întocmirea notei informative - 

raportului privind starea lor  

 Vicepreşedintele CSE, 

şeful serviciului 

ingineresc 

 

2. Şedinţă a  doua a CSE:  Preşedintele CSE, şeful 

direcţiei (secţiei) SE, 

secretarul comisiei 

 



 Se preconizează:    

 - audierea raportului şefului direcţiei 

(secţiei) SE cu privire la calitatea 

 Comisia 

 

 

 desfăşurării  antrenamentului separat şi 

comun al CSE şi existentul documentelor  

   

1 2 3 4 5 

 de conducere în situaţii excepţionale ; 

- controlul existentului mapelor de lucru şi  

materialelor informative ; 

  

Vicepreşedinţii CSE 

 

 - audierea notei-informative – raportul  a 1-

2 conducători ai obiectivelor potenţial 

periculoase privind starea protecţiei 

obiectivelor cu forţele şi mijloacele PC şi 

existentul mijloacelor speciale de protecţie  

 Comisia  

 - luarea deciziilor potrivit  rezultatelor 

audierii. 

 Comisia  

3.  Şedinţă a treia CSE  Preşedintele CSE, şeful 

direcţiei (secţiei) SE, 

secretarul comisiei 

 

 Se preconizează:    

 - audierea raportului vicepreşedintelui CSE  

privind problemele stării bazinelor de apă în 

teritoriu; 

 Comisia  

 - raportul şefului serviciului înştiinţare şi 

transmisiunii  cu privire la starea 

mijloacelor de înştiinţare şi comunicaţii, 

care se află în zonele inundaţiilor 

catastrofale;  

 Comisia  

 - luarea deciziilor potrivit  rezultatelor 

audierilor; 

 Comisia   

 Indicaţiile Preşedintelui CSE:    

 vicepreşedinţilor CSE, şefilor serviciilor 

PC: să analizeze şi să generalizeze 

experienţa lichidării situaţiilor excepţionale 

pe direcţiile sale şi materialul să-l prezinte 

şefului direcţiei (secţiei) SE; 

 Comisia  

 - materialul prezentat se generalizează  şi se 

examinează la şedinţa ordinară a CSE; 

 Şeful direcţiei 

(secţiei) SE 

 

4. Şedinţă a patra CSE    

  Se pune în dezbateri:    

 - analiza generală şi experienţa lichidării 

consecinţelor calamităţilor naturale, 

avariilor şi catastrofelor (ulterior acest 

material este raportat conducătorilor 

obiectivelor la întrunirile de planificare a 

măsurilor PC pe an); 

 Comisia  

 - măsurile propuse membrilor CSE pentru 

includerea în planul de activitate a Comisiei 

în anul următor; 

 Comisia  

 Indicaţiile preşedintelui CSE:    



 - privind elaborarea Planului de activitate  a 

CSE  pentru anul următor. 

 Vicepreşedinţii CSE, 

secretarul comisiei 

 

 

NOTĂ: Desfăşurarea instrucţiilor, aplicaţiilor, antrenamentelor, pregătirea efectivului comisiilor (organelor de 

conducere), formaţiunilor PC şi a populaţiei se efectuează în corespundere cu cerinţele Indicaţiilor organizaţional 

- metodologice ale Preşedintelui CSE a Republicii Moldova în noul an de studii şi Planul de  pregătire la PC a 

raionului 



            (Variantă) 

 

 

DISPOZIŢIE 
 

 

         nr.____                                                                          din ___ _________200__ 

 

 

Cu privire la serviciile protecţiei civile 

a raionului 

 

În scopul asigurării multilaterale a măsurilor protecţiei civile în condiţiile activităţii 

cotidiene în cursul lichidării  consecinţelor calamităţilor naturale şi ecologice, avariilor 

şi catastrofelor, Preşedintele raionului, - 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 1.Se aprobă:  

    

- Regulamentul cu privire la serviciile protecţiei civile ale raionului (anexa nr.1); 

- componenţa serviciilor protecţiei civile şi a conducătorilor lor (anexa nr.2). 

 

2.Şefii serviciilor protecţiei civile în termen de _____________ să creeze serviciile 

de obiect, să elaboreze şi să aprobe Regulamentul acestor servicii. 

 

3.Pregătirea serviciilor se va efectua în conformitate cu Indicaţiile organizaţional-

metodologice la PC anul 200____ şi Planurile de pregătire a protecţiei civile anul curent. 

 

 

 

 

 

Preşedintele raionului                                            _____________ 

                                                                                 (semnătura)         

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

              

 



                                                                                       (Variantă)    

                 Anexa nr.1 la Decizia 

                 Consiliului Executiv a raionului 

                 “__” __________200____ 

 

 

REGULAMENTUL 

serviciilor Protecţiei Civile a raionului 

  

 

 

                    I.PRINCIPII  GENERALE 

 

1.Serviciile Protecţiei Civile reprezintă verigile structurale ale sistemului protecţiei 

civile a raionului, create pentru îndeplinirea măsurilor speciale ale protecţiei civile, de 

asemenea pentru asigurarea acţiunilor formaţiunilor la executarea lucrărilor de salvare şi 

de urgenţă în timpul lichidării consecinţelor avariilor, catastrofelor, calamităţilor 

naturale. 

 

2.Serviciile Protecţiei Civile se divizează în servicii raionale şi de obiectiv. 

Serviciile raionului; serviciile PC de obiect-prin deciziile conducătorilor unităţilor 

economice corespunzătoare. 

Şefii de servicii se numesc: 

- ai serviciilor raionului -conducătorii unităţilor economice în baza cărora ele sînt 

create; 

- ai serviciilor de obiectiv-locţiitorii şi specialiştii principali ai obiectivelor 

economiei. 

Responsabilitatea pentru pregătirea organelor de conducere, forţelor şi mijloacelor, 

incluse în componenţa serviciilor protecţiei civile se pune în seama conducătorilor 

unităţile economice, în baza cărora ele sînt create. 

 

3.Sarcinile, organizarea şi activitatea serviciilor protecţiei civile sînt stabilite prin 

regulamentele despre servicii, care se elaborează de şefii serviciilor. 

Regulamentele cu privire la serviciile protecţiei civile a raionului se coordonează în 

secţia (direcţiei) SE şi se aprobă de către preşedinţii CSE pe lîngă care sînt create. 

 

4.În raion se creează următoarele servicii ale protecţiei civile: înştiinţare şi 

transmisiuni, medical, ingineresc, autotransport, autodrumuri, tehnico-comunal, 

energetic, asigurare material-tehnică, comerţ şi alimentaţie, protecţie a animalelor şi 

plantelor, menţinere a ordinii publice. 

 

5.Dispoziţiile şi indicaţiile serviciilor raionale ale protecţiei civile, ce ţin de 

competenţei lor, sînt obligatorii pentru îndeplinire de către toate subdiviziunile  

structurale ale sistemului protecţiei din raion. 

 



6.În toate serviciile protecţiei civile pentru organizarea conducerii se creează grupe 

operative, iar pentru realizarea măsurilor speciale la executarea lucrărilor de salvare -  şi 

de urgenţă - formaţiuni ale PC, se elaborează planuri ale protecţiei civile. 

Planurile serviciilor protecţiei civile se coordonează în secţiile (direcţiile) PC şi se 

aprobă de preşedinţii CSE pe lîngă care sînt create. 

Planurile serviciilor protecţiei civile a obiectivelor se coordonează în secţiile 

(direcţiilor) SE ale organelor teritoriale corespunzătoare şi se aprobă de conducătorii 

obiectivelor pe lîngă care sînt create. 

 

II.SARCINILE SOLUŢIONATE DE SERVICIILE 

PROTECŢIEI CIVILE 

 

7.Sarcinile generale ale serviciilor protecţiei civile sînt: 

 

 

planificarea şi efectuarea asigurării măsurilor de protecţie civilă în condiţiile 

activităţii cotidiene şi în cursul  lichidării consecinţelor  calamităţilor naturale şi 

ecologice, avariilor şi catastrofelor; 

 

crearea şi pregătirea formaţiunilor (serviciilor) speciale; 

 

organizarea conducerii organelor şi forţelor protecţiei civile subordonate, 

asigurarea lor cu mijloace tehnico-materiale necesare; 

 

cunoaşterea permanentă a situaţiei în serviciu şi pregătirea propunerilor către 

preşedintele CSE a raionului pentru aplicarea serviciului la soluţionarea sarcinilor de 

salvare şi de  urgenţă; 

 

conducerea forţele şi mijloacelor subordonate la soluţionarea sarcinilor protecţiei 

civile. 

Totodată, fiecare din servicii îndeplineşte sarcini specifice lui, care sînt oglindite în 

regulamentele cu privire la servicii. 

 

8.Serviciul înştiinţare şi comunicaţii se creează în baza organizaţiilor şi 

întreprinderilor “Moldtelecom”-ului. Sarcinile de bază ale serviciului sînt: 

 

înştiinţarea organelor de conducere, forţelor protecţiei civile şi populaţiei despre 

pericolul apariţiei situaţiilor excepţionale; 

 

menţinerea în stare de pregătire permanentă a mijloacelor de transmisiunii şi 

înştiinţare ale protecţiei civile; 

 

asigurarea organelor de conducere a protecţiei civile cu transmisiunii atît în 

activitatea cotidiană, cît şi în situaţiile excepţionale. 

 

 



9.Serviciul medical se creează pe baza organelor şi instituţiilor ocrotirii sănătăţii şi 

este destinat pentru efectuarea măsurilor medicale ale protecţiei civile, organizarea şi 

susţinerea activităţii curative şi de evacuare, sanitare-igienice şi antiepidemice, orientate 

la menţinerea vieţii şi sănătăţii populaţiei şi a efectivului formaţiunilor protecţiei civile. 

 

10.Serviciul ingineresc se creează pe baza organizaţiilor şi întreprinderilor de 

construcţie. Sarcinile de bază ale serviciului sînt: 

   organizarea construcţiei şi controlului asupra întreţinerii edificiilor de protecţie; 

   asigurarea inginerească a lucrărilor de salvare şi de urgenţă la lichidarea 

consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor şi catastrofelor. 

 

11.Serviciul autotransport şi serviciul autodrumuri se creează pe baza 

organizaţiilor şi întreprinderilor de transport şi reparaţie a drumurilor. Sarcinile de bază 

sînt: 

    asigurarea transportării populaţiei şi a bunurilor materiale din regionale 

calamităţii sau supuse pericolului, transportarea forţelor şi mijloacelor protecţiei civile, 

materialelor de construcţie şi a altor mijloace necesare pentru lichidarea consecinţelor 

situaţiilor excepţionale sau îndeplinirea altor sarcini ale protecţiei civile; 

   organizarea asigurării funcţionării drumurilor şi podurilor, restabilirea, curăţarea 

şi reparaţia drumurilor şi a construcţiilor rutiere. 

 

12.Serviciul comunal-tehnic se creează în baza DRGCL şi a organizaţiilor, 

întreprinderilor subordonate  şi este destinat executării activităţilor de sporire a 

stabilităţii reţelelor comunal-tehnice, lichidarea avariilor la ele, alimentarea cu apă a 

localităţilor, prelucrarea sanitară a oamenilor, dezinfectarea hainelor, teritoriilor 

localităţilor şi  clădirilor amplasate. 

 

13.Serviciul energetică (asigurarea cu energie) se creează în baza RER  şi a 

organizaţiilor, întreprinderilor subordonate. Sarcinile de bază ale serviciului sînt: 

   asigurarea activităţii stabile a reţelelor electrice  atît în viaţa cotidiană, cît şi în 

situaţii excepţionale; 

   lichidarea avariilor la construcţiile şi reţelele energetice; 

   efectuarea măsurilor de mascare a luminii în localităţi şi la obiectivele economiei. 

 

14.Serviciul asigurare materială-tehnică se creează pe baza organelor de 

asigurare tehnico-materială. Sarcina de bază a serviciului este asigurarea cu mijloace 

tehnico-materiale şi de construcţie a măsurilor de  protecţie civilă, la fel şi cu inventar şi 

haine speciale a formaţiunilor nemilitarizate. 

 

15.Serviciul comerţ şi alimentaţie (asigurare cu produse alimentare şi 

echipament) se creează pe  baza societăţilor uniunii de consum “URECOP” şi a 

organizaţiilor, întreprinderilor subordonate. 

   Sarcinile de bază ale serviciului sînt: 

   îndeplinirea măsurilor privind protecţia rezervelor de produse alimentare şi 

mărfuri industriale de primă necesitate; 

   asigurarea cu hrană a efectivului formaţiunilor angajate în lucrările de salvare şi 

de urgenţă la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale, precum şi a sinistraţilor; 



  asigurarea cu lenjerie, încălţăminte şi îmbrăcăminte a punctelor de prelucrare 

specială. 

 

16.Serviciul menţinere a ordinii publice se creează în baza comisariatului de 

poliţie şi este destinat menţinerii ordinii publice în condiţiile situaţiilor excepţionale, 

protejării tuturor formelor de proprietate organizare a serviciului de comandament în 

regiunile calamităţii şi pe itinerarele de circulaţie a forţelor şi mijloacelor protecţiei 

civile şi evacuării a populaţiei. 

 

17.Serviciul protecţie a animalelor şi plantelor se creează pe baza direcţiilor ale 

complexului agroindustrial şi a obiectivelor ce se ocupă cu producerea agricolă. 

  Sarcinile de bază ale serviciului sînt: 

  protecţia animalelor şi a plantelor, surselor de apă şi a furajelor; 

  efectuarea cercetării veterinare şi fitopatologice; 

  prelucrarea veterinară şi tratarea animalelor afectate, dezinfectarea semănăturilor, 

păşunilor şi a  producţiei animaliere şi fitotehnice, prelucrarea produselor animaliere şi 

fitotehnice în condiţiile situaţiilor excepţionale. 

 

 

III. ASIGURAREA FINANCIARĂ ŞI TEHNICO- MATERIALĂ A 

MĂSURILOR SERVICIILOR PROTECŢIEI CIVILE 

 

  

  18.Finanţarea măsurilor serviciilor protecţiei civile se efectuează: 

     a serviciilor teritoriale-din contul bugetului local, a fondurilor centralizate şi 

mijloacelor de rezervă ale ministerelor, departamentelor şi instituţiilor corespunzătoare; 

     a serviciilor de obiect-din contul mijloacelor unităţii economice. 

 

19.Asigurarea necesităţii serviciilor cu tehnică specială materiale şi utilaj de 

protecţie civilă se efectuează prin intermediul Departamentului SE, ministerelor, 

departamentelor şi altor organe de stat şi gestionare corespunzătoare cu achitarea de 

către comanditar a preţului mijloacelor repartizate lui. 

 

20.Pentru protecţia populaţiei, asigurarea lucrărilor de salvare şi de urgenţă la 

lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale la servicii se creează rezerve de mijloace 

de protecţie şi mijloace materiale necesare, la obiective-rezerve de  aceste mijloace. 

    Componenţa, modul de acumulare şi deminuare a acestor rezerve sînt 

determinate de preşedinţii CSE corespunzători. 



(Variantă) 

Anexa nr.2 la Decizia 

Preşedintelui raionului__________ 

“__”_________200___ 

 

                  COMPONENŢA 

            serviciilor protecţiei civile ale 

            raionului 

 

1.Serviciul ingineresc înştiinţare şi      -Şeful serviciului-şeful 

transmisiuni                                           filialei “Moldtelecom” 

 

2.Serviciul protecţie a                        -Şeful serviciului-vicepreşedintele 

animalelor şi plantelor                            CER pentru CAI 

 

3.Serviciul medical                            -Şeful serviciului-medicul-şef al 

                                                          spitalului clinic raional 

 

4.Serviciul menţinere a                  -Şeful serviciului-comisarul comisariatului 

ordinii publice de poliţie 

 

5.Serviciul ingineresc                         -Şeful serviciului- 

                                                   vicepreşedintele CER construcţii  

          (şeful organizaţiei de construcţie  

            interraionale) 

 

6.Serviciul comunal-tehnic          -Şeful serviciului-şeful DPGCL 

 

7.Serviciul autotransport              -Şeful serviciului-şeful bazei 

                                                       de transport auto (CTA) 

 

8.Serviciul autodrumuri               -Şeful serviciului-şeful SED 

 

9.Serviciul energetică               -Şeful serviciului-şeful RER 

 

10.Serviciul comerţ şi alimentaţiei    -Şeful serviciului-directorul asociaţiei 

                                                      “URECOP”-ului 

 

11.Serviciul asigurare                     -Şeful serviciului vicepreşedintele 

tehnico- materială                            CER pentru problemele economice  

                                                      şi   financiare 
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