
Această publicație a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a DSE mun. Chișinău și ISUJ Vaslui și 
nu poate fi, în niciun caz, luat pentru a reflecta punctele de vedere ale Uniunii Europene sau ale structurilor de management ale Programului Operațional Comun 
România-Republica Moldova 2014-2020.
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prevenirea și lichidarea 
consecințelor inundațiilor în 
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constată necesitatea unei mai 
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Direcția Situații Excepționale a 
mun. Chișinău și Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență a 
județului Vaslui vor fi dotate cu 
echipamente în valoare totală 
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INTERVIU. Vitalie GRABOVSKI: 
„Cu ajutorul proiectului 
transfrontalier vom asigura 
siguranța și securitatea 
cetățenilor din raioanele 
Hîncești, Criuleni, Anenii Noi, 
Dubăsari”

Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre, 
care au decis să-și unească treptat abilitățile, resursele și 
destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de 50 de ani 
de extindere, ele au creat o zonă de stabilitate, democrație 
și dezvoltare durabilă, menținând în același timp diversitatea 
culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Euro-
peană este decisă de a împărtăși realizările și valorile sale cu 
țările și oamenii din afara frontierelor sale.

www.ro-md.net

Schimb de experiență între salvatorii 
și pompierii din Republica Moldova 
și România în cadrul proiectului 
transfrontalier „Îmbunătățirea timpului 
de reacție pentru prevenirea și 
lichidarea consecințelor inundațiilor 
în zona transfrontalieră”, număr de 
înregistrare 2SOFT/4.2/149
În perioada 28-29 iunie 2021 în incinta 
Direcției Situații Excepționale a muni-
cipiului Chișinău a Inspectoratului Ge-
neral pentru Situații de Urgență a avut 
loc o vizită de lucru a colegilor români 
a Inspectoratului pentru Situații de Ur-
gență „Podul Înalt” al județului Vaslui.

Angajații ISU Vaslui „Podul Înalt” au avut 
o întrevedere cu șeful IGSU al Republi-
cii Moldova general–maior Mihail Hara-
bagiu care a apreciat cooperarea între 
instituțiile ambelor țări în caz de situații 
excepționale și și-a arătat deschiderea 
și suportul din partea instituției pentru 
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implementarea proiectului de preveni-
re și lichidare a consecințelor inunda-
țiilor în zona transfrontalieră. 

Totodată pe parcursul a două zile cole-
gii români au vizitat mai multe subdi-
viziuni din cadrul IGSU din Republica 
Moldova unde s-au familiarizat cu mo-
dalitățile și principiile de bază aplicate 
de salvatori și pompieri din Republica 
Moldova în procesul de informare a 
populației în caz de situații de urgență, 
colaborarea între diferite structuri în 
procesul de gestionare a inundațiilor, 
dar și cu algoritmul de reacționare și 
lichidare a acestora în mun. Chișinău, 
raioanele Hîncești, Criuleni, Dubăsari, 
Anenii Noi, Strășeni din Republica 
Moldova. De asemenea, membrii pro-
iectului din ISU Vaslui „Podul Înalt” 
au vizitat Școala securității din cadrul 
IGSU al RM unde li s-a comunicat des-
pre prevenirea și reacționarea în situ-
ații de urgență. 

În zilele de 29 și 30 iulie 2021, ISU Vas-
lui, a găzdui la rândul său o vizita de 
studiu a zece angajați ai Inspectora-
tului pentru Situații de Urgență (IGSU) 
și Direcția Situații Excepționale (DSE) 
Chișinău din Republica Moldova. Oas-
peții din Republica Moldova s-au fami-
liarizat cu activitatea pompierilor vas-

luieni, dar şi cu prevenirea situaţiilor 
de urgenţă. În prima zi, cei 10 angajați 
au efectuat o vizită la Secția de pom-
pieri Huși și Detașamentul de pompieri 
Vaslui, unde domnul Inspector Șef al 
ISU Vaslui, colonel Tătaru Niculae, i-a 
familiarizat cu tehnica din dotare și co-
laborarea dintre diferitele instituții în 
vederea gestionării inundațiilor. Salva-
torii din RM au putut afla despre multi-
tudinea de activități de prevenire și in-
tervenție pentru stingerea incendiilor, 
descarcerare și prim-ajutor SMURD, 
salvarea persoanelor și limitarea pagu-
belor produse de inundații, alunecări 

de teren, mișcări seismice, asistența 
persoanelor aflate în situații critice, 
intervenția la accidente colective și 
calamităţi. Domnul Vitalie Grabovski, 
şef adjunct al IGSU a vorbit despre im-
portanța vizitei în județul Vaslui, prin 
prisma schimbului de cunoștințe și a 
colaborării care poate ajuta pe viitor 
să fie depăşite mai uşor consecințele 
inundațiilor în zona transfrontalieră. În 
cea de-a doua zi, oaspeții din Republica 
Moldova au putut vizita Serviciile Vo-
luntare pentru Situații de Urgență din 
comunele de pe malul Prutului. Dis-
cuţiile au vizat sarcinile și experiența 
administrației publice locale în preve-
nirea, metodele de lucru cu populația 
şi gestionarea inundațiilor.

Vizitele de studiu în Republica Moldova 
și România au avut loc în cadrul proiec-
tului „Îmbunătățirea timpului de reacție 
pentru prevenirea și lichidarea con-
secințelor inundațiilor în zona trans-
frontalieră (județul Vaslui, România; 
Chișinău, raioanele Hîncești, Criuleni, 
Dubăsari, Anenii Noi, Strășeni, Repu-
blica Moldova)”, număr de înregistrare 
2SOFT/4.2/149. Proiectul este finanțat 
de Uniunea Europeană prin intermediul 
Programului Operațional Comun Româ-
nia-Republica Moldova 2014-2020.

Continuare din pagina 1
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În cadrul evenimentului au fost aduse 

echipamentele, dar și autospeciale-

le achiziționate din granturile oferite 

de UE, iar un grup de cicliști a efec-

tuat o cursă de 90 km prin localitățile 

unde au fost implementate proiecte 

europene. Direcția Situații Excepțio-

nale a municipiul Chișinău a Inspec-

toratului General pentru Situații de 

Urgență, beneficiară a Programului 

Operațional Comun România-Repu-

blica Moldova 2014-2020 a prezentat 

echipamentele achiziționate în cadrul 

proiectului, pentru intervenția în caz 

de calamități. Este vorba de moto-

pompe, generator, corturi, aparate de 

aer condiționat, rulotă, modul de co-

lectare a datelor etc.

Prezentarea proiectului „Îmbunătăți-

rea timpului de reacție pentru preveni-

rea și lichidarea consecințelor inunda-

țiilor în zona transfrontalieră (județul 

Vaslui, România; Chișinău, raioanele 

Hîncești, Criuleni, Dubăsari, Anenii 

Noi, Strășeni, Republica Moldova)”, nu-

măr de înregistrare 2SOFT/4.2/149, 

implementat de DSE mun. Chișinău a 

fost făcută de către Vitalie Grabovski, 

șef al Direcției, colonel al serviciului 

intern. Acesta a comunicat Ministrului 

Afacerilor Interne, dnei Ana Revenco, 

E.S. Jānis Mažeiks, ambasadorul UE în 

Republica Moldova, cât și celor pre-

zenți la eveniment despre rezultatele 

și beneficiile proiectului implementat 

în comun cu Inspectoratul pentru Si-

tuații de Urgență „Podul Înalt” al jude-

țului Vaslui din România. 

La eveniment, a fost prezent ambasa-

dorul Uniunii Europene în Republica 

Moldova, E.S. Jānis Mažeiks. Oficialul 

a declarat că fiecare program susține 

prioritățile de cooperare dintre Uniu-

nea Europeană și statele sale membre, 

iar rezultatele proiectelor sunt vizibile 

în întreaga țară.  

De asemenea, a participat și ministrul 

plenipotențiar, Ambasada României la 

Chișinău, Marius Ciprian Toth, repre-

zentanți ai Președinției, Guvernului 

Republicii Moldova, printre care Mi-

nistrul al Afacerilor Interne, dna Ana 

Revenco și reprezentanții structurilor 

de Management ale Programului. 

Evenimentul a fost organizat în con-

textul Programului Operațional Co-

mun România-Republica Moldova 

2014-2020, finanțat de Uniunea Euro-

peană.

Ziua Cooperării Europene  
în Republica Moldova

La 25 septembrie curent, a fost 
sărbătorită, la Chișinău, „Ziua 
Cooperării Europene în Republi-
ca Moldova”. Cu această ocazie, 
în parcul „Alunelul” din Chișinău, 
s-a desfășurat evenimentul cu 
sloganul „Să depășim granițele 
pentru o cooperare sporită”. La 
eveniment au fost prezentate re-
zultatele programelor realizate în 
țara noastră cu suportul UE, care 
au înregistrat performanțe active 
în mai multe domenii, precum să-
nătate, educație, dezvoltare eco-
nomică, socială și securitate.
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În perioada august-octombrie au avut 
loc 26 de instruiri. 15 dintre aceste 
în Republica Moldova și 11 În Româ-
nia în cadrul cărora au fost instruiți 
900 de salvatori și pompieri în cadrul 
proiectului „Îmbunătățirea timpului 
de reacție pentru prevenirea și lichi-
darea consecințelor inundațiilor în 
zona transfrontalieră”, (județul Vas-
lui, România; Chișinău, raioanele Hîn-
cești, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, 
Strășeni, Republica Moldova)”, număr 
de înregistrare 2SOFT/4.2/149. Două 
seminare au fost comune cu prelua-
rea bunelor practici și capacităților de 
utilizare a tehnicii pe cele două maluri 
ale Prutului. În cadrul instruirilor din 
România au participat și reprezentan-
ții de la Serviciile Voluntare pentru Si-
tuații de Urgență vasluiene.

La seminare au fost prezenți și repre-
zentanți ai autorităților publice locale 
vizate, șoferi și șefi de echipă din Chi-
șinău, dar și din mai multe localități a 
Republicii Moldova și au făcut cunoș-
tință cu aspectele teoretice și practice 
pentru prevenirea consecințelor inun-
dațiilor. 

Tematicile abordate în cadrul instrui-
rilor au vizat studiul teoretic al echi-
pamentelor disponibile în prezent în 
subunitățile DSE mun. Chișinău și ISU 
Vaslui: șasiu PNS, capacități, date teh-
nice, pompe pentru pomparea apei, 
procedura comună de trecere a fron-
tierei de stat în caz de urgență / dez-
astre / situații excepționale, schimbul 
de informații în cazul intervențiilor, 

studierea modelului european de răs-
puns la inundații. Iar la partea practică, 
participanții au testat echipamentele 
achiziționate în cadrul proiectului.  

Seminarele au fost organizate în con-
textul Programului Operațional Co-
mun România-Republica Moldova 
2014-2020, finanțat de Uniunea Euro-
peană.

de salvatori și pompieri din 
Republica Moldova și România 
instruiți în cadrul proiectului 900

„ÎMBUNĂTĂȚIREA TIMPULUI DE REACȚIE 
PENTRU PREVENIREA ȘI LICHIDAREA 
CONSECINȚELOR INUNDAȚIILOR ÎN 
ZONA TRANSFRONTALIERĂ”, număr de 
înregistrare 2SOFT/4.2/149
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Ce trebuie să faceți înainte de inundaţie?

Inundațiile pot să apară oricând și oriunde. Există multe zone predis-
puse la inundații, având diferite nivele de risc. Inundațiile pot afecta pe 
oricine! 

• Interesați-vă la oficialitățile locale 
dacă proprietatea dumneavoastră 
se află într-o zonă predispusă la 
inundații sau cu risc ridicat. Țineți 
minte că și în afara zonelor cu risc 
înalt se produc deseori inundații. 
Aflați care sunt semnalele oficiale 
de avertizare pentru inundații și ce 
trebuie să faceți când le auziți. De 
asemenea, întrebați cum vă puteți 
proteja casa de inundații. 

• Citiți avertizările și executați cu 

prioritate măsurile transmise pe 

telefoanele mobile și mass-media 

de către Inspectoratul pentru Situ-

ații de Urgență prin sistemul națio-

nal RO-Alert.  

• Cumpărați un aparat de radio ali-

mentat cu baterii și seturi de bate-

rii de rezervă, pentru a putea afla 

oricând, chiar și după întreruperea 

Reguli de comportare a cetăţenilor 
înainte, pe timpul și după inundații

De obicei, după inundații oa-
menii se aglomerează pe zo-
nele înalte şi sigure, împreu-
nă cu animalele domestice. 
Spre aceste zone se refugi-
ază însă şi animalele sălba-
tice, fapt ce poate pune în 
pericol sănătatea şi viaţa oa-
menilor. În aceste locuri, apa 
de băut este deseori greu de 
găsit, iar salubritatea mediu-
lui nu poate fi asigurată.
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alimentării cu energie electrică, toate notificările lega-

te de inundații emise de autorități.

• Cumpărați din timp și instalați pompe de apă, pe care 
să le puteți alimenta și de la generatoare de rezervă în 
cazul întreruperii curentului în localitate.

• Amplasați centralele, boilerele și panourile electrice 
la etajele superioare sau în pod dacă există riscul să 
fie acoperite de ape. Dacă acestea se află la parter, ar 
trebui să se afle cu cel puțin 30 cm peste limita de in-
undație stabilită în proiectul imobilului, iar pereții sau 
suportul pe care sunt montate să fie din beton.

• Instalați supape de siguranță (anti-retur) pe conductele 
de canalizare, pentru că în caz de inundații apa să nu 
poată pătrunde prin acestea în locuința dvs.

• Construiți bariere din saci cu nisip pentru a împiedica apa 
să ajungă în imobil. Protejați pereții exteriori ai casei pen-
tru a preveni infiltrarea și erodarea acestora de către apă.

• Curățați periodic  șanțurile de scurgere a apei din gos-
podărie și de la drumul de acces în gospodărie.

• Afișați numerele de telefon ale serviciilor de urgență 
lângă telefon. Învățați membrii familiei să sune la 112 
dacă vă este pusă viața în pericol.

• Fiți pregătiți pentru evacuare. Familiarizați-vă cu ru-
tele de evacuare din comunitatea dumneavoastră și 
aflați unde puteți găsi zone înalte. Planificați și exer-
sați cu familia dvs. o rută de evacuare în caz de inun-
dații.

• Planificați un loc de întâlnire pentru membrii familiei, 
în eventualitatea în care sunteți separați în cazul unui 
dezastru și nu vă puteți întoarce acasă.

• Fiți conștienți de riscul unei inundații instantanee. Dacă 
există o șansă oricât de mică de apariție a unei inundații 
instantanee, găsiți modalitatea de a vă muta cat mai re-
pede într-o zonă mai înaltă.

Ce trebuie să faceți în timpul inundației?
• Ascultați posturile de radio sau televiziune pentru in-

formații locale.

• Dacă autoritățile locale emit o alertă de inundații, pre-

gătiți-vă de evacuare. Respectați ordinea de evacuare 
stabilită: copiii, bătrânii, bolnavii și, în primul rând, cei 
din zonele cele mai periclitate.

• Participați la ridicarea digurilor din saci de nisip. Dacă 

aveți utilaje puneți-le  la dispoziția autorităților locale pen-
tru gestionarea inundației în baza convențiilor încheiate.

• Protejați-vă locuința. Dacă aveți suficient timp, fixați sau 
mutați înăuntru  bunurile esențiale aflate afară. Dacă 
este cazul mutați bunurile esențiale la etajele superioare.

• Scoateți animalele din gospodărie și dirijați-le către 

locurile înalte care oferă protecție.

• În cazul în care sunteți surprins în afara locuinței (pe 

străzi, în școli, în parcuri, săli de spectacol, în gări, au-
togări, magazine, alte locuri), este necesar să respec-
tați cu strictețe comunicările primite și să vă îndreptați 
spre locurile de refugiu cele mai apropiate.

• La părăsirea locuinței, întrerupeți alimentarea cu utili-

tăți de la punctele de branșare, luați documentele per-
sonale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, un 
mijloc de iluminat, un aparat de radio, iar pe timp frigu-
ros îmbrăcăminte mai groasă.

• Nu vă deplasați prin apa curgătoare. Apa curgătoare de 

numai 15 cm adâncime vă poate doborî de pe picioa-
re. Încercați să evitați deplasarea prin zonele inunda-
te. Dacă situația o impune folosiți un băț pentru a testa 
adâncimea apei și stabilitatea solului din jurul dumnea-
voastră.

• Nu vă apropiați de cablurile electrice rupte, căzute în 

apă sau la pământ. Anunțați de urgență compania de 
electricitate despre acestea.

• Citiți avertizările și executați cu prioritate măsurile 

transmise pe telefoanele mobile și mass-media de că-
tre Inspectoratul pentru Situații de Urgență prin siste-
mul național RO-Alert sau măsurile transmise de către 
autoritățile locale sau de către Direcțiile Situații Excep-
ționale din raza localității dvs.

Ce trebuie să faceți după inundaţie?
• Înainte de a reveni în locuința dvs., inspectați clădirea 

și asigurați-vă că nu există modificări structurale. Nu 
intrați dacă există posibilitatea ca imobilul să se prăbu-
șească.

• Pentru siguranța dvs., nu reporniți curentul înainte ca 
rețeaua electrică din locuință să fie verificată de către 
un electrician autorizat.

• Când reveniți în locuința dvs., nu folosiți chibrituri, bri-
chete sau alte obiecte ce produc o flacără deschisă, de-
oarece există posibilitatea să se fi strâns gaz în interior.

• Evacuați apa provenită din inundație pe proprietatea 
dumneavoastră. Aceasta poate fi încărcată electric da-
torită unor linii electrice subterane sau cabluri căzute 
la pământ.
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Niculae TĂTARU:
Inspector șef ISU Vaslui 

ISUJ Vaslui în parteneriat cu colegii din Moldova implementează pro-
iectul transfrontalier „Îmbunătățirea timpului de reacție pentru preve-
nirea și lichidarea consecințelor inundațiilor în zona transfrontalieră 
(județul Vaslui, România; Chișinău, raioanele Hîncești, Criuleni, Dubă-
sari, Anenii Noi, Strășeni, Republica Moldova)”, număr de înregistrare 
2SOFT/4.2/149. Care sunt beneficiile proiectului și ce are de câștigat 
România, în special județul Vaslui? 

Prin acest proiect s-a urmărit asigura-
rea unui răspuns operativ și eficient în 
situația producerii de inundații în zona 
transfrontalieră, atât prin dotarea cu 
echipamente de intervenție perfor-
mante, cât și prin efectuarea unor 
analize de risc, elaborarea hărților de 
hazard și identificarea posibilităților 
de cooperare pe timpul intervenției de 
către reprezentanții celor două insti-
tuții partenere.

Documentele operative elaborate vor 
permite o simplificare a procedurii 
de trecere prin punctul de frontieră a 
echipelor specializate, timpul de răs-
puns al echipajelor din Republica Mol-
dova fiind în acest caz mai bun decât 
cel pe care l-ar fi putut asigura județe-
le din România limitrofe județului Vas-
lui în situația producerii de inundații în 
zona transfrontalieră.

Este clar că orice sistem este perfec-
tibil, inclusiv cel al ISUJ Vaslui și de 
aceea aș vrea să vă întreb: ce ați vrea 
să schimbați?

La nivelul ISUJ Vaslui se constată ne-
cesitatea unei mai bune distribuiri te-
ritoriale a subunităților operative, cri-
teriile operative reglementate la nivel 
național, în special cele privind timpul 
de răspuns, nu se pot realiza. La mo-
mentul actual încercăm să identificăm 
noi locații de dispunere a echipajelor 
de intervenție și, cu sprijinul autorită-
ților locale, să înființăm noi puncte de 
lucru.

Aveți vreo misiune care v-a rămas în 
memorie și care v-a marcat?

Lucrez la ISU Vaslui din anul 1997 ocu-
pând peste 20 de ani funcții de coman-
dă în cadrul structurilor operative, așa 
că pot spune că am condus misiuni 
complexe din toate domeniile. Am 
participat la misiuni de stingere com-
plexe la grupuri de locuințe sau agenți 
economici grad ridicat de pericol, la 
accidente cu victime multiple sau la 
inundații, dar cred că cel mai de im-
pact a fost, în urmă cu aproape 20 ani, 
un incendiu în comuna Văleni în care 

au ars de vii doi copii. Intervențiile cu 
victime, în special atunci când a fost 
vorba de copii, au fost cele care au avut 
un impact deosebit. 

Ce mesaj transmiteți locuitorilor ju-
dețului Vaslui, în calitate de șef?

Locuitorilor județului Vaslui le trans-
mit că vor găsi în instituția pe care o 
reprezint un partener de nădejde, că 
avem atât dotarea necesară, cât și per-
sonalul specializat pentru a interveni 
la orice situație de urgență și că vom 
răspunde operativ ori de câte ori vom 
fi solicitați.

Ce le-ați transmite sau ce le spuneți 
colegilor dumneavoastră legat de ce 
ar trebui să aibă în minte atunci când 
ies pe poartă pentru o misiune?

Majoritatea lucrătorilor ISUJ Vas-
lui sunt localnici, probabilitatea ca 
cei afectați să fie dintre cunoscuții 
sau prietenii lor este foarte mare, așa  
încât pe lângă obligația profesiona-
lă dată de statutul avut, de multe ori 
intervine și componenta personală. 
Poate și din acest motiv, majoritatea 
lucrătorilor unității privesc relația cu 
cetățenii județului nu numai prin ca-
drul formal al obligațiilor profesionale, 
cât și prin dorința de a ajuta pe cineva. 

De aceea, în acest context, le transmit 
colegilor mei că această atitudine să nu 
se schimbe, să avem o atitudine pozitivă, 

„La nivelul ISUJ Vaslui se „La nivelul ISUJ Vaslui se 
constată necesitatea unei constată necesitatea unei 
mai bune distribuiri teritoriale mai bune distribuiri teritoriale 
a subunităților operative”a subunităților operative”
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în sprijinul locuitorilor județului Vaslui, 
să ne demonstrăm profesionalismul și 
să ne menținem percepția pozitivă pe 
care o avem la nivelul comunității.

În cadrul proiectului ați achizițio-
nat mai multe echipamente. Altele 
urmează a fi procurate. Cum vă vor 
ajuta acestea în munca de dvs.? Cum 
stați cu tehnica de intervenție? Mai 
aveți nevoie de utilaje?

Odată cu intrarea României în Uniu-
nea Europeană, atât la nivel național 
cât și regional s-au derulat o serie de 

proiecte care au adus o îmbunătățire 
semnificativă a gradului de dotare cu 
autospeciale, utilaje și accesorii. Diver-
sificarea misiunilor la care personalul 
ISUJ Vaslui trebuie să intervină, face 
necesară, în contextul noilor provocări, 
achiziția de echipamente noi, adaptate 
la specificul noilor misiuni. În această 
categorie se încadrează și cele achizi-
ționate  în cadrul proiectului. 

Bineînțeles că permanent va fi necesa-
ră achiziția de noi utilaje nu neapărat 
motivat de lipsa acestora, cât de uzura 
fizică și morală a celor existente. 

Implementarea proiectul transfron-
talier de îmbunătățire a timpului de 
reacție pentru prevenirea și lichida-
rea consecințelor inundațiilor cum 
vă va ajuta?

Implementarea acestui proiect va duce 
la îmbunătățirea atât a timpului de 
reacție prin crearea cadrului legal de 
micșorare a timpului de trecere prin 
punctul de frontieră, cât și prin am-
plasarea din timp a echipamentelor de 
intervenție în zonele analizate și iden-
tificate ca fiind posibil afectate de in-
undații.

Direcția Situații Excepționale a mun. 
Chișinău a achiziționat echipamente 
în sumă de peste 90 de mii de euro 
pentru prevenirea consecințelor in-
undațiilor. Acestea au fost procurate 
în cadrul proiectului „Îmbunătățirea 
timpului de reacție pentru prevenirea 
și lichidarea consecințelor inundațiilor 
în zona transfrontalieră (județul Vas-
lui, România; Chișinău, raioanele Hîn-
cești, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, 
Strășeni, Republica Moldova), număr 
de înregistrare 2SOFT/4.2/149”.

Astfel, în cadrul proiectului au fost pro-
curate: 1 modul de colectare a datelor, 
6 motopompe plutitoare, 6 motopompe 
cu nămol, 4 motopompe medii, 1  gene-
rator, 3 aparate de aer condiționat, 3 
corturi, 1 rulota, 50 furtunuri și 1 auto-
mobil.

Echipamentele achiziționate vor ușura 
munca angajaților IGSU în condițiile în 
care inundațiile din ultimii ani au avut 

efecte nefaste asupra populației. În 
același timp, Inspectoratul pentru Si-
tuații de Urgență „Podul Înalt” al jude-
țului Vaslui a achiziționat echipament 
de oficiu, motopomple plutitoare, re-
morca, furtune pentru motopompe, 
generator. În cadrul proiectului ur-
mează a mai fi procurate și alte echi-
pamente și utilaje, atât de către ISU 
Vaslui, cât și de către Direcția Situații 
Excepționale a mun. Chișinău.

Vitalie Grabovski, șef al Direcției, co-

lonel al serviciului intern a declarat: 

„Nouă ne pasă de cetățenii noștri și de 

siguranța acestora. Iată de ce, cu aju-

torul echipamentelor vom reduce la 

maxim impactul inundațiilor. Totodată, 

dispunem de forțe și mijloace pregătite 

să intervină, la solicitare. Angajații noș-

tri au fost și sunt acolo unde oamenii au 

nevoie de ei”.

Direcția Situații Excepționale a mun. Chișinău Direcția Situații Excepționale a mun. Chișinău 
și Inspectoratul pentru Situații de Urgență a și Inspectoratul pentru Situații de Urgență a 
județului Vaslui vor fi dotate cu echipamente județului Vaslui vor fi dotate cu echipamente 
în valoare totală de peste 200 000 EURîn valoare totală de peste 200 000 EUR
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DSE mun. Chișinău implementează pro-
iectul transfrontalier „Îmbunătățirea 
timpului de reacție pentru prevenirea 
și lichidarea consecințelor inundațiilor 
în zona transfrontalieră ( județul Vaslui, 
România; Chișinău, raioanele Hîncești, 
Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Strășe-
ni, Republica Moldova)”, număr de în-
registrare 2SOFT/4.2/149. Care sunt 
beneficiile proiectului, în special pen-
tru instituția dvs. și raioanele care vi se 
subordonează? 

Beneficiile proiectului transfrontalier 
implementat de către Direcția Situații 
Excepționale a mun. Chișinău sunt mul-
tiple. În primul rând, prin implementarea 

unui set de acțiuni de prevenire a dez-
astrelor naturale, precum și acțiuni în 
timpul situațiilor de urgență, vom asigu-
ra siguranța și securitatea cetățenilor din 
raioanele Hînceștii, Criuleni, Anenii Noi, 
Dubăsari.

Dotarea tehnică a instituției cu module 
de intervenție după standarde europe-
ne, va permite ca garnizoana DSE mun. 
Chișinău să-și îmbunătățească capaci-
tățile de intervenție și să reacționeze 
prompt în situații de inundații. Aplica-
țiile teoretice și practice pentru detașa-
mentele de salvatori vor crește nivelul 
de cunoștințe și capacități profesionale, 
îmbunătățind astfel calitatea serviciilor 

publice în domeniul situațiilor de ur-
gență contribuind la un nivel înalt de 
siguranță și sănătate a locuitorilor. Ela-
borarea planului comun de intervenție 
între subdiviziunile Moldovei și Româ-
niei în zona transfrontalieră, precum și 
elaborarea hărților de risc și de hazard 
la inundații va permite întreprinderea 
și planificarea măsurilor de prevenire 
și lichidare a consecințelor inundații-
lor, atât pentru APL de nivelul I și II, cât 
și pentru subdiviziunile implicate de 
acestea. Un alt beneficiu îl constituie 
îmbunătățirea timpului de pregătire și 
răspuns la situații de urgență printr-un 
sistem bine stabilit de monitorizare și 
atenuare a consecințelor în caz de ca-
tastrofe, în conformitate cu standardele 
și procedurile UE. Totodată, proiectul 
de față ne deschide noi oportunități 
pentru implementarea și altor acțiuni 
ce vor contribui la siguranța și securi-
tatea locuitorilor țării. De asemenea, 
parteneriatele stabilite vor oferi posibi-
lități de cooperare ulterioară în cadrul 
altor programe și proiecte de profil, și 
nu doar. 

„Cu ajutorul proiectului transfrontalier „Cu ajutorul proiectului transfrontalier 
vom asigura siguranța și securitatea vom asigura siguranța și securitatea 
cetățenilor din raioanele Hîncești, cetățenilor din raioanele Hîncești, 
Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari”Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari”

Vitalie 
GRABOVSKI
șef al Direcţiei, colonel 
al serviciului intern 
DSE mun. Chișinău

Proiectul transfrontalier implementat de către Direcția Situații Excepți-
onale a mun. Chișinău va ajuta la implementarea unui set de acțiuni de 
prevenire a dezastrelor naturale, precum și acțiuni în timpul situațiilor 
de urgență. În același timp, va asigura siguranța și securitatea cetă-
țenilor din raioanele Hîncești, Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari, constată 
șeful Direcției, colonel al serviciului intern, Vitalie Grabovski.
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Ce planuri aveți pe partea de inundații 
ca șef al DSE mun. Chișinău? 

În calitate de șef al Direcției Situații Ex-
cepționale a mun. Chișinău avem stabi-
lite un șir de măsuri pe partea de inun-
dații. Astfel, în viitorul apropiat dorim să 
efectuăm un studiu a zonelor de inunda-
ție pe fiecare localitate din subordinea 
Direcției cu identificarea riscurilor, în 
special la lacuri, iazuri și râulețe, afluenți 
ai r. Nistru și r. Prut. 

De asemenea, ne propunem în viitor să 
elaborăm hărți locale de risc și hazard la 
inundații, astfel încât fiecare localitate să 
cunoască exact situația sa pe partea de si-
tuații excepționale. Un alt compartiment 
ține de consolidarea capacităților postu-
rilor voluntare de pompieri în localitățile 
rurale. În acest sens, sunt necesare de 
întreprins un șir de măsuri: identificarea 
edificiilor unde pompierii voluntari vor 
putea activa; consolidarea teoretică și 
practică a voluntarilor. Planificăm imple-
mentarea și altor proiecte internaționale 
în comun cu APL de nivelul I și II pentru 
îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a 
posturilor voluntare de pompieri. Toto-
dată, mizăm pe dezvoltarea bazei tehni-
co-materială în cadrul altor Detașamente 
de salvatori și pompieri și a Secțiilor Situ-
ații Excepționale teritoriale prin crearea 
modulelor autonome de pompare.

Cum stați cu tehnica de intervenție? 

În subordinea Direcției Situații Excepțio-
nale a mun. Chișinău sunt 6 Secții Situa-
ții Excepționale (raionul Dubăsari, Anenii 
Noi, Criuleni, Strășeni, Ialoveni și Vadul lui 
Vodă) și 5 Detașamente (în sectoarele Bu-
iucani, Centru, Botanica, Râșcani, Ciocana). 

Tehnica de intervenție în aceste struc-
turi fie lipsește, cum este cazul sub-
diviziunilor SSE Dubăsari și Strășe-
ni, unde ducem lipsă de tehnică de 
intervenție cu capacitate sporită; fie o 
altă parte din tehnică este învechită.  
Este vorba de autospecialele de inter-
venție la incendii din prima linie. 

Mai aveți nevoie de utilaje? 

Referitor la utilaje, este necesară dotarea 
subdiviziunilor din cadrul DSE mun. Chi-
șinău, precum și a posturilor voluntare 
de pompieri. Avem nevoie de motopom-
pe de capacitate medie, cât și alt inventar 
și echipament necesar pentru intervenții 
la lichidarea consecințelor inundațiilor, 
dar și în alte situații de urgență. Este 
vorba de pompe electrice, care ar ajuta 
salvatorii la pomparea apei și curățirea 
fântânilor după inundații. Per localitate, 
pagubele financiare sunt estimate de la 
1000 de lei până la 1 milion de lei, în func-
ție de situație.

Care a fost cel mai dificil moment când 
ați intervenit la înlăturarea consecințe-
lor inundațiilor? 

Cel mai dificil moment este atunci când te 
deplasezi la intervenții la lichidarea con-
secințelor inundațiilor, iar subdiviziunile 
specializate, cât și APL de nivelul I și II nu 
sunt dotate suficient cu echipamente, in-
clusiv cu echipamente individuale indis-
pensabile pentru intervenție. Din cauza 
că APL de nivelul I și II nu sunt pregătite,  
salvatorii și pompierii sunt unicii care in-
tervin. Iar în multe cazuri, acest fapt poa-
te duce la o întârziere a lichidării conse-
cințelor în situații de urgență.

Dacă e să comparați Direcția Situații 
Excepționale din Chișinău pe partea de 
intervenție la inundații cu același servi-
ciu din România, de ce ar mai avea ne-
voie Republica Moldova, în special mun. 
Chișinău și direcțiile din subordinea sa? 

România fiind parte a Uniunii Europene, 
oferă oportunități mai mari de dotare 
tehnică a instituțiilor și de consolidare a 
capacităților salvatorilor și pompierilor 
prin programele de finanțare ale UE. DSE 
mun. Chișinău depune eforturi pentru a 
dota tehnic  instituția, precum și pentru 
a crește capacitățile și performanțele an-
gajaților. În acest sens, IGSU are partene-
riate cu diferite instituții și parteneri de 
dezvoltare, care oferă diverse posibilități 
de dezvoltare. În prezent, Direcția Situa-
ții Excepționale a mun. Chișinău ar avea 
nevoie de mai multe module de pompare 

autonome pentru fiecare subdiviziune în 
parte. Este vorba de motopompe cu ca-
pacitate medie și mare, atât pentru apă 
curată, cât și pentru apă murdară, gene-
ratoare, corturi, elemente de iluminat, 
bărci cu motoare, module de puncte de 
comandă mobile.

În cadrul proiectului transfrontalier 
implementat de către instituția pe care 
o conduceți, în jur de 630 de salvatori și 
pompieri au fost instruiți în gestiona-
rea situațiilor de urgență. Ce au învățat?   

Este bine-cunoscut faptul că îmbinarea 
instruirii teoretice cu partea practică 
poate aduce doar avantaje și beneficii 
grupurilor țintă și beneficiarilor finali. 
Prin urmare, proiectul are în vedere o 
abordare multidimensională de consoli-
dare a capacităților, care a implicat mai 
multe părți interesate: salvatori, pompi-
eri, autorități locale.

Activitățile de instruire nu s-au redus la 
simplul schimb de cunoștințe, informa-
ții sau competențe. Instruirile teoreti-
ce și practice au contribuit la creșterea 
nivelului de abilități și capacității pro-
fesionale, îmbunătățind astfel calitatea 
serviciilor publice în domeniul situații-
lor de urgență din zona transfrontalieră 
a României (județul Vaslui) – Republica 
Moldova (raioanele Hîncești, Criuleni, 
Dubăsari, Anenii Noi, Criuleni). 

De asemenea, instruirile au fost utile prin 
îmbunătățirea capacității de intervenție 
a structurilor pentru gestionarea situați-
ilor de urgență și prin creșterea nivelului 
de siguranță și sănătate a locuitorilor. În 
cadrul activităților de consolidare a ca-
pacităților un accent deosebit s-a pus 
pe principiul „învățarea prin practică”, 
oferind posibilitatea cursanților să ma-
nipuleze echipamentele achiziționate 
în proiect și cele din dotarea instituției. 
Schimbul de experiență și cunoștințe în 
domeniul managementului și prevenirii 
riscurilor în zona transfrontalieră între 
partenerii de proiect a oferit posibilita-
tea învățării și preluării cunoștințelor ne-
cesare în domeniu.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

DIRECȚIA SITUAȚII EXCEPȚIONALE MUN. CHIȘINĂU  
A INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:

or. Chişinău, str. Iacob Hâncu 3
Tel. (+373) 22 73 65 80
E-mail: chisinau@dse.md
www.dse.md

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „PODUL ÎNALT”  
AL JUDEȚULUI VASLUI:

Mun. Vaslui, str. Castanilor nr. 9
Tel. 0235 311 212, 0235 311 213, 0235 361 404,
Fax: 0235 312 110, 0235 315 555
E-mail: isuvaslui@isuvaslui.ro
Dispecerat: dispecerat@isuvaslui.ro
www.isuvaslui.ro


