Anexă
la ordinul IGSU nr. 17
din 02 februarie 2021

Obiectivul strategic nr.I: Apropierea Republicii Moldova de Mecanismul de Protecție Civilă al UE
Obiectivul operațional nr. 1.1: Instituirea unei echipe specializate de intervenţie, capabile să intervină peste hotarele Republicii Moldova
Obiectivul operațional nr. 1.2: Îmbunătăţirea cadrului normativ prin reglementarea activităţii subdiviziunilor de intervenţie
Obiectivul operațional nr. 1.3: Implementarea proiectului UE, PPRD-EAST 3
Obiectivul strategic nr.II: Sporirea siguranţei cetăţenilor
Obiectivul operațional nr. 2.1: Reducerea timpului de intervenție.
Obiectivul operațional nr. 2.2: Consolidarea capacităţilor APC și APL în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă şi excepţionale
Obiectivul strategic nr.III: Perfecționarea capacităților de intervenție
Obiectivul operațional nr. 3.1: Dezvoltarea parteneriatului extern
Obiectivul operațional nr. 3.2: Consolidarea nivelului de pregătire a angajaţilor în caz de situaţii excepţionale
Obiectivul operațional nr. 3.3: îmbunătățirea capacităţilor operaţionale şi de răspuns ale subdiviziunilor de intervenţie
Obiectivul strategic nr.IV: Prevenirea şi diminuarea pericolelor şi consecințelor situațiilor excepționale, inclusiv incendiilor
Obiectivul operațional nr. 4.1: Elaborarea cadrului normativ în domeniul prevenirii
Obiectivul operațional nr. 4.2: Realizarea acțiunilor de prevenire și diminuare a pericolelor de producere a situațiilor excepționale
Obiectivul strategic nr.V: Creșterea nivelului de siguranță și securitate individuală a efectivului de intervenție
Obiectivul operaţional nr. 5.1: Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, condiţiilor de activitate a subdiviziunilor de intervenţie
Obiectivul operațional nr. 5.2: Asigurarea tehnico-materială a angajaților și subdiviziunilor IGSU
Obiectivul strategic nr.VI: Asigurarea unui management eficient al IGSU
Obiectivul operațional nr. 6.1: Asigurarea juridică și elaborarea actelor normative
Obiectivul operațional nr. 6.2: Planificarea strategică și coordonarea activității de bază
Obiectivul operațional nr. 6.3: Dirijarea activității economico-financiară
Obiectivul operațional nr. 6.4: Gestionarea bunurilor materiale din rezervele de mobilizare a statului păstrate la IGSU
Obiectivul strategic nr.VII: Asigurarea managementului eficient al resurselor umane
Obiectivul operațional nr. 7.1: Gestionarea resurselor umane
Obiectivul operațional nr. 7.2: Organizarea activității psihologice
Obiectivul operațional nr. 7.3: Formarea și dezvoltarea profesională a angajaților
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Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori de
monitorizare

Termen de
realizare

Responsabil

Surse
bugetare

Procedura de
raportare si
evaluare

Obiectivul strategic nr. I: Apropierea Republicii Moldova de Mecanismul de Protecție
Civilă al UE
Riscuri asociate obiectivului:
1. Amînarea măsurilor de instruire planificate de către
Obiectivul operațional nr. 1.1: Instituirea unei echipe specializate de intervenţie, capabile
organizatori din cauza pandemiei COVID-19
să intervină peste hotarele Republicii Moldova
2. Fluctuația de cadre, concedierea angajaților care au fost au
pregătiți pentru componența echipei.
1.1.1.1 Analiza posibilităţii privind
În limita
Trimestrul IV/
“Crearea modulului de Pompare de Posibilitate examinată
DGI
bugetului
Trimestrial
mare capacitate”
aprobat
1.1.1.2 Analiza posibilităţii privind
“Crearea sub-modulului de asigurare
DL,
Posibilitate examinată, Trimestrul IV/
1.1.1 Creşterea capacităţii logistică pentru modulele de
DGI,
Soluții identificate
Trimestrial
Note
În limita
Inspectoratului
pentru intervenţie, care să le asigure auto
DRCS-1
informative
bugetului
participarea la misiuni suficiența”
IGSU
aprobat/
internaţionale
1.1.1.3. Consolidarea capacităților
Numărul de cursuri,
Proiecte de
echipei de căutare-salvare de
Numărul de angajaţi
asistenţă
capacitate medie a IGSU, capabilă să
instruiţi,
Decembrie
externă
DGI
intervină peste hotarele RM, în
Echipă instruită
2021”
conformitate cu cerințele ghidurilor
conform cerinţelor
INSARAG
INSARAG
1.1.2.1. Participarea angajaţilor
Numărul de angajaţi
IGSU la cursurile de pregătire din
instruiţi/,
Trimestrial
DGI
cadrul Programului de Instruiri al
cursuri absolvite
1.1.2. Creşterea nivelului Mecanismului protecției civile al UE
În limita
de pregătire al IGSU prin 1.1.2.2. Participarea angajaţilor IGSU la
bugetului
Note
participarea în cadrul conferinţa de planificare a exerciţiului Numărul de participanți
aprobat/
informative
Ianuarie
DGI
la Conferinţă
Programului de Instruiri al de teren de tip MODEX din Lituania
Proiecte de
IGSU/
Mecanismului de protecţie 1.1.2.3. Participarea angajaţilor IGSU,
asistenţă
MAI
Numărul de angajaţi
în cadrul modulului de pompare de apă instruiți prin participare la
civilă al UE **
externă
de mare capacitate la Exercițiul
MODEX 2021, care se va desfăşura în
Lituania.

Exerciţiu,
Practici preluate și
implementate

Trimestrul II

DGI
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1.1.2.4. Organizarea şi desfăşurarea
în Republica Moldova a Conferinţei
de Planificare a Exerciţiului de teren
de tip MODEX în scopul evaluării Conferință organizată și
Trimestrul II
funcționării
Mecanismului
de
desfășurată
protecție civilă și a răspunsului
european comun în situații de
dezastru
1.1.2.5. Organizarea şi desfăşurarea
în Republica Moldova a Exerciţiului
Exercițiu de teren
de teren de tip MODEX în scopul
desfășurat;
evaluării funcționării Mecanismului
Numărul angajaților
Noiembrie
de protecție civilă și a răspunsului instruiți prin participare
european comun în situații de
la Exerciţiu
dezastru
1.1.2.6.Studierea
experienţei
şi
bunelor practici europene în
domeniul protecţiei
civile şi
Număr de vizite de
managementului dezastrelor, de
studiu realizate,
Trimestrul IV/
către experţii MAI, prin intermediul
Numărul de cursuri de
Trimestrial
Programului de schimb de experţi
instruire desfăşurate
(Exchange
of
experts)
al
Mecanismului de protecţie civilă al
UE
1.1.3.
Implementarea
proiectului „Dezvoltarea
Rețelei de cunoaștere a
protecției civile a UE în
rândul membrilor UE, a
țărilor Politicii europene
de
vecinătate
și
a
organizațiilor
internaționale,
prin
consolidarea
și
promovarea acumulării de
cunoștințe, construirii de

1.1.3.1. Participarea la Atelierul de
lucru privind dezvoltarea abordărilor
bazate pe scenarii în antrenamente şi
Numărul de participanți
exerciţii din cadrul Mecanismului
la Atelierul de lucru
protecţiei civile a UE, Lvov,
Ucraina.

Trimestrul III

DGI

DGI

DGI

DGI

Proiect de
asistenţă
externă

Note
informative
IGSU/
MAI
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parteneriate și crearea de
rețele
(NET-CBRNREACT) finanţat de către
Comisia Europeană în
cadrul Mecanismului de
protecție civilă al UE **
Riscuri asociate obiectivului:
1. Mișcările socio-politice pot duce la reîntoarcerea
Obiectivul operațional nr. 1.2: Îmbunătăţirea cadrului normativ prin reglementarea
proiectelor actelor normative;
activităţii subdiviziunilor de intervenţie
2. Prezentarea avizelor vagi, fără propuneri clare de
modificare.
1.2.1.1. Elaborarea procedurilor de
evaluare a intervenţiilor desfăşurate
Numărul de proceduri
şi a capacităţilor de reacţionare a
Trimestrul IV
elaborate
subdiviziunilor de intervenţie ale
1.2.1.
Dezvoltarea IGSU
sistemului
intern
de 1.2.1.2. Realizarea evaluărilor şi
În limita
Note
evaluare a intervenţiilor şi analizei intervenţiilor efectuate de
DGI
bugetului
informative
Rapoarte elaborate
Trimestrial
a
capacităţilor
de către subdiviziunile de intervenţie
aprobat
IGSU
intervenţie
ale IGSU
1.2.1.3. Elaborarea şi aprobarea
Regulamentului privind asigurarea Regulament elaborate
Trimestrul IV
securităţii şi sănătăţii angajaţilor la
și aprobat
locul de muncă
1.2.2.1.
Actualizarea
Planului
național de antrenare a forţelor şi
mijloacelor
la
lichidarea
Plan actualizat
consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi
excepţionale
1.2.2
Planificarea
Nu
Note
1.2.2.2. Actualizarea Planului de
activităţii de serviciu şi
Trimestrul IV
DGI
necesită
informative
aducere a IGSU în stare de pregătire
operative
cheltuieli
IGSU
pentru acţiuni în situaţii de urgenţă,
pericol sau declanşare a situaţiilor
Plan actualizat
excepţionale
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1.2.2.3.
Actualizarea
actelor
departamentale care reglementează
activitatea IGSU în domeniul
intervenţiei

Numărul de acte
actualizate

Obiectivul operațional nr. 1.3: Implementarea proiectului UE, PPRD-EAST 3

1.3.1.1. Participarea la ședințele
Numărul de ședințe
tehnice de lucru
desfășurate;
1.3.1.2. Participarea la cursuri de
Numărul de cursuri
protecție civilă similare celor din
desfășurate;
Programul
de
instruiri
al
Numărul de angajați
Mecanismului
comunitar
de
instruiți
protecție civilă
1.3.1.3. Desfășurarea vizitelor de
studiu în țările membre ale UE cu Numărul de participări
scopul studierii metodelor de la seminare, conferințe,
1.3.1 Realizarea acțiunilor
colectare, analiză și utilizare a
şedinţe de lucru;
stabilite
în
cadrul
datelor statistice despre SE produse
proiectului PPRD East – 3
1.3.1.4. Participarea angajaților
IGSU la transferul de cunoștințe
Numărul de cursuri
(instruirea formatorilor, seminare,
desfășurate;
ateliere de lucru, vizite de studiu,
Numărul de angajați
participare la evenimentele regionale
instruiți
etc.)
1.3.1.5. Studiul metodologiilor și Elaborarea conceptului
aplicare a bunelor practici în de Metodologie la nivel
evaluarea
riscului
dezastrelor,
Național pentru
dezvoltarea
unei
terminologii
evaluarea riscului

Riscuri asociate obiectivului:
1. Amînarea măsurilor planificate de către organizatori din
cauza pandemiei COVID-19;
2. Reprezentanții PPRD EAST-3 nu angajează persoane
desemnate pentru lucru cu proiectul și astfel are loc
suprapunerea atribuțiilor funcționale de bază ale angajaților
IGSU cu cele din cadrul proiectului.
3. Conflict de competenţe negativ între entităţile participante.
4. Lipsa acoperirii economico-financiare pentru implementare.
5. Fluctuația resurselor umane;

Trimestrul IV/
Trimestrial

DGP
DGPSRM
DGI
DCIMP
CRI

Trimestrul IV/
Trimestrial

CRI
DGP
DGPSRM
DGI

Decembrie
2021”/
trimestrial

DGP
Grup de lucru

În limita
bugetului
proiectului
de
asistenţă
externă

Note
informative
IGSU

În limita
bugetului
proiectului
de
asistenţă
externă

Note
informative
IGSU
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comune și utilizarea definițiilor
pentru evaluarea riscului dezastrelor
(pe baza practicii internaționale)
Obiectivul strategic nr. II: Sporirea siguranţei cetăţenilor

dezastrelor pe teritoriul
Republicii Moldova

Riscuri asociate obiectivului:
1. Utilizarea autospecialelor și echipamentului de intervenție
cu termenul de exploatare depășit, care se defectează des.
2. Capacități reduse a APL în organizarea Posturilor de
Salvatori și Pompieri
3. Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe.
4. Posibile deficiențe în procesul de coordonare cu MF a
inițiativei de majorare a efectivului limită al IGSU;
5. Menținerea moratoriului asupra funcțiilor vacante.

Obiectivul operațional nr. 2.1: Reducerea timpului de intervenție.

2.1.1. Extinderea rețelei
remizelor de pompieri și
salvatori pe teritoriul țării
și reducerea timpului de
răspuns
la
apelurile
cetățenilor *

2.1.2 Elaborarea hotărârii
Guvernului
privind
modificarea
Hotărârii
Guvernului nr. 202/2013
cu privire la aprobarea
Programului
de
consolidare a serviciului
salvatori și pompieri în
localitățile
rurale
ale
Republicii Moldova**

2.1.1.1. Identificarea autospecialelor
de intervenție, precum și selectarea
edificiilor şi încăperilor pentru
amplasarea tehnicii, utilajului şi
efectivului posturilor teritoriale de
salvatori și pompieri
2.1.1.2. Stabilirea localităţilor rurale
care vor crea zona de competenţă de
pînă la 10-20 km şi unde va fi
instituit postul teritorial de salvatori
şi pompieri, care va deservi acele
localităţi

Număr de posturi
teritoriale de salvatori
și pompieri create

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul IV/
Trimestrial
2021”

Decembrie

DGI,
DL

DGI

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU/
MAI

În limita
mijloacelor
alocat

Raport de
progres
trimestrial
prezentat
DAMEP

6

Proiect de
implementare a
voluntariatului în
situații excepționale
elaborat
nr. Posturi TSP noi în
localităţile rurale cu
rază de intervenţie până
la 10-20 km deschise
nr. de instruiri/aplicații;
Efectiv instruit;
Nr. de intervenții
efectuate de PTSP;
Nr. de persoane şi
bunuri materiale
salvate;

Trimestrul IV/
Trimestrial

2.1.4.1. Organizarea şi participarea
în
activitățile
Proiectului
în
conformitate cu Formularul de
aplicare

Număr de activități
desfășurate;

Trimestrul
IV”/
Trimestrial

2.1.4.2.Construcţia a 4 heliporturi
autorizate

Număr de heliporturi
pentru intervenții aeromedicale construite;

2.1.3.1. Efectuarea consultărilor cu
experţii din țările unde activează
pompieri (voluntari) în cadrul APL
2.1.3.2. Crearea noilor posturi
2.1.3. Ridicarea capacităţii teritoriale de salvatori și pompieri,
de
intervenţie
în inclusiv pe bază de voluntariat
localităţile rurale **
2.1.3.3. Organizarea şi desfăşurarea
instruirilor/aplicaţiilor practice, în
comun cu pompierii din cadrul PTSP
a APL, inclusiv a voluntarilor
2.1.4.
Implementarea
proiectului
„Zona
de
cooperare transfrontalieră
România–Moldova o zonă
mai
sigură
prin
îmbunătățirea
infrastructurii de operare a
Serviciului
Mobil
de
Urgență, Reanimare și
Descarcerare
creșterea
nivelului de pregătire și
menținerea
capacității
personalului de intervenție
în situații de urgență” *
2.1.5.Consolidarea
capacităților de intervenție
a subdiviziunilor prin
majorarea numărului de
posturi/funcții în cadrul

2.1.4.3. Demararea procedurii de
achiziționare
a
autospecialelor
SMURD
2.1.4.4.
Reconstrucția
sediilor
Punctelor de operare terestră
SMURD Cantemir și SMURD
Ungheni
2.1.5.1. Înaintarea propunerilor de
majorare a efectivului limită al IGSU
și completarea statului de personal
cu posturi pentru SMURD, Unitatea
Leușeni și Varnița (123 unități)

Număr de vehicule
procurate
Puncte de operare
terestră reconstruite

Propuneri înaintate

În limita
bugetului
aprobat
DGI,
CRI
În limita
bugetului
aprobat/
Proiecte de
asistenţă
externă

Trimestrul IV

Note
informative
IGSU/
MAI

DL

În limita
bugetului
aprobat/
Asistență
financiară
externă

Note
informative
IGSU/
MAI

DMRU

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU/
MAI

Decembrie
2021”

Octombrie
2021
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IGSU**

2.1.5.2. Completarea și modificarea
Demers argumentat
statului de personal și a structurii
adresat conducerii MAI
statelor de organizare

Riscuri asociate obiectivului:
1. Neexecutarea activității reieșind din situația cu răspândirea
infecției COVID-19;
Obiectivul operațional nr. 2.2: Consolidarea capacităţilor APC și APL în domeniul 2. Indisponibilitatea autorității responsabile de organizarea și
gestionării situaţiilor de urgenţă şi excepţionale
desfășurarea şedinţelor de lucru
3. Lipsa acoperirii economico-financiare pentru implementare
4. Depășirea costurilor estimative planificate;
5. Reticența față de schimbări;
2.2.1.1. Participarea la evenimentele
naționale
și
internaționale,
desfășurate de către Comisia mixtă Numărul de evenimente
moldo-ucraineană privind utilizarea
la care s-a participat
stabilă și protecția bazinului
fluviului Nistru
2.2.1.2 Participarea la evenimentele
naționale
și
internaționale,
desfășurate de către Comisia
hidrotehnică
interguvernamentală
2.2.1.
Dezvoltarea
pentru implementarea Acordului
colaborării internaționale
Numărul de evenimente
Note
între Guvernul Republicii Moldova
În limita
în
domeniul
la care s-a participat
informative
și Guvernul României privind
Semestrial
DGP
bugetului
managementului apelor și
IGSU,
cooperarea pentru
protecția și
aprobat
prevenirii riscurilor de
MAI
utilizarea durabilă a apelor Prutului
inundații **
și Dunării, semnat la Chișinău la 28
iunie 2010
2.2.1.3. Participarea la evenimentele
grupului de lucru în domeniul
situaţiilor excepţionale în cadrul
Organizaţiei pentru Democraţie şi Numărul de evenimente
Dezvoltare Economică în Statele
la care s-a participat
GUAM
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2.2.2.
Asigurarea
procesului de prevenire şi
diminuare a riscurilor şi
consecinţelor
situaţiilor
excepţionale/incendiilor

2.2.3.
Implementarea
proiectului „Promovarea
măsurilor de reducere a
riscurilor climatice și de
dezastre în sectoarele apei
și protecției civile pentru
sporirea
rezilienței
localităților rurale” **

2.2.1.4. Participarea la evenimentele
grupului de lucru privind cooperarea
în domeniul situaţiilor excepţionale Numărul de evenimente
în cadrul Organizaţiei de Cooperare
la care s-a participat
Economică la Marea Neagră
(OCEMN)
2.2.2.1. Organizarea și desfășurarea
instruirilor pentru copii în domeniul
Număr de copii instruiți
prevenirii situațiilor de urgență și
excepționale.
Trimestrul IV/
2.2.2.2. Pregătirea voluntarilor,
Trimestrial
inclusiv ai posturilor de salvatori şi
pompieri, în scopul instruirii
Număr de voluntari
calitative a populației în domeniul de
instruiți
prevenire a situațiilor de urgență și
excepționale
2.2.2.3. Instruirea populației în
domeniul de prevenire a situațiilor
Număr de persoane
Trimestrul IV/
de urgență și excepționale cu
instruite de către
Trimestrial
implicarea voluntarilor, inclusiv ai
voluntari
posturilor de salvatori și pompieri.
2.2.3.1. Monitorizarea lucrărilor de
Suport consultativ
Trimestrul IV/
construcție a remizelor de pompieri
acordat.
Trimestrial
realizate de către companiile
Pompieri voluntari
câștigătoare la licitație.
formaţi.
Posturi de pompieri
2.2.3.2.
Acordarea
suportului
consultativ
la
procurarea voluntari în 5 raioane
renovate;
autospecialelor de intervenție.
2.2.3.3. Acordarea suportului la
selectarea pompierilor voluntari.
2.2.3.4.
Instruirea
pompierilor
voluntari.
2.2.3.5. Acordarea suportului la
demararea activității posturilor de
salvatori și pompieri voluntari.

DGP,
CRI,
Organele
teritoriale

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU

DGP,
CRI,
Organele
teritoriale

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU

DCIMP,
DGI
DL,
CRI

Finanțator
- Agenția
de
Dezvoltare
Austriacă

Note
informative
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2.2.4. Modificarea cadrului
normativ
privind
dezvoltarea
voluntariatului**
2.2.5.1. Identificarea ONG-urilor
2.2.5.
Încheierea
națiionale abilitate cu competențe
Acordurilor de cooperare
aferente domeniului de activitate al
cu reprezentanții sectorului
MAI.
asociativ**
Încheierea Acordurilor de cooperare
2.2.6.
Aprobarea
Regulamentului cu privire
la activitatea Consiliului
Civil de cooperare și
consultanță
în
cadrul
MAI**
2.2.7.
Organizarea
ședințelor cu reprezentanții
societății civile**
2.2.8. Identificarea și
consolidarea
parteneriatelor
cu
societatea
civilă
pe
domeniile de competență
ale MAI**

Cadrul normativ
revizuit și modificat

Numărul de Acorduri
de cooperare încheiate

Regulament aprobat

Numărul de ședințe
organizate

2.2.8.1. Cooperarea cu organizațiile
necomerciale și implicarea acestora Numărul de ONG-uri
în procesul de planificare strategică
partenere;
și sectorială în domeniile de
Activitățile comune
competență ale MAI, dezvoltarea și
desfășurate;
consolidarea cadrului instituțional de
consultare la nivelul MAI
Obiectivul strategic nr. III: Perfecționarea capacităților de intervenție.

Obiectivul operațional nr. 3.1: Dezvoltarea parteneriatului extern

Decembrie

DGI

În limita
bugetului
aprobat

Decembrie

DGPSRM
DGP
DGI
Organele
teritoriale

Nu
necesită
alocarea
surselor
financiare

Raport
trimestrial
prezentat în
adresa
DAMEP

Decembrie

DJ

Nu
necesită
alocarea
surselor
financiare

Raport
trimestrial
prezentat în
adresa
DAMEP

Decembrie

DGPSRM
DGP
DGI
Organele
teritoriale

Nu
necesită
alocarea
surselor
financiare

Raport
trimestrial
prezentat în
adresa
DAMEP

Decembrie

DMRU
Organele
teritoriale

Nu
necesită
alocarea
surselor
financiare

Raport
trimestrial
prezentat în
adresa
DAMEP

Raport
prezentat

Riscuri asociate obiectivului:
1. Neexecutarea activității reieșind din situația cu răspândirea
infecției COVID-19;
2. Indisponibilitatea autorității responsabile de organizarea și
desfășurarea şedinţelor de lucru
3. Lipsa de invitații de participare la eveniment;
4. Mijloace financiare insuficiente pentru realizarea
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activităților.
3.1.1.
Implementarea
proiectului
UE
„EUCHEM-REACT
2”
„Îmbunătăţirea prevenirii,
pregătirii şi a răspunsului
la catastrofele chimice şi
naturale, care afectează
simultan
ţările
participante, printr-o serie
de exerciţii pentru a testa
şi a îmbunătăţi capacitatea
naţională” **
3.1.2.
Implementarea
Proiectului „Programul de
prevenire a proliferării
armelor de distrugere în
masă”, finanţat de către
Agenţia pentru Reducerea
Ameninţărilor
din
Domeniul
Apărării
(DTRA)
a
Departamentului
de
Apărare al SUA **
3.1.3.
Dezvoltarea
parteneriatului
cu
Elementul de sprijin Civil
- Militar al SUA (US Civil
Military Support Element
–
CMSE)
privind
instruirea în domeniul
intervenţiilor de urgenţă
care prevede pregătirea
generală în caz de
catastrofe
şi
instruire
medicală de prim ajutor

3.1.1.1. Participarea la Exerciţiul de
teren, Lvov, Ucraina

Nr. angajați/ unități
tehnică participanți la
exercițiu

3.1.1.2. Participarea la Conferința Nr. angajați participanți
”Lecții învățate”, Lvov, Ucraina
la exercițiu

3.1.2.1. Organizarea şi desfăşurarea
cursurilor de instruire pentru
efectivul de salvatori şi pompieri şi
paramedici privind reacţionarea la
accidente/ incidente CBRN (Etapa
II)
3.1.2.2. Organizarea şi desfăşurarea
cursurilor de instruire pentru
efectivul de salvatori şi pompieri
privind reacţionarea la accidente/
incidente CBRN (Etapa II)
3.1.3.1. Stabilirea cadrului de
cooperare prin organizarea și
desfășurarea întrevederilor de lucru
cu echipa Elementului de sprijin
Civil - Militar al SUA în Republica
Moldova.
3.1.3.2. Organizarea și desfășurarea
cursurilor de instruire medicală de
prim ajutor

Trimestrul II

Note
informative
IGSU/
MAI

DGI

În limita
bugetului
aprobat/
Proiect de
asistenţă
externă

Note
informative
IGSU/
MAI

DGI

În limita
bugetului
aprobat/
Proiect de
asistenţă
externă

Note
informative
IGSU

Trimestrul IV

Nr. de cursuri de
instruire organizate și
desfăşurate;
Număr de angajați
instruiți

Trimestrul II

Nr. de cursuri de
instruire organizate și
desfăşurate;
Număr de angajați
instruiți

Trimestrul III

Nr. de întrevederi
desfăşurate;
Cadru de cooperare
stabilit

Trimestrul I

Număr de angajaţi
instruiţi/
Nr. cursuri organizate

DGI

În limita
bugetului
aprobat/
Proiect de
asistenţă
externă

Trimestrul IV
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3.1.4.
Implementarea
proiectului
„Răspuns
comun eficient în situații
de
urgență
transfrontaliere” în cadrul
Programului Operaţional
Comun
România
Republica Moldova 2014 –
2020,
finanţat
din
fondurile UE *

3.1.4.1 Semnarea contractului de
grant cu UE pentru finanţarea
proiectului.
3.1.4.2. Organizarea și desfășurarea
conferinței inițiale a proiectului.
3.1.4.3. Organizarea si desfășurarea
întrunirii comitetului director

Întrunire Comitetului
director desfăşurată

3.1.5.
Participarea
la
organizarea și desfășurarea
exercițiului comun de
conducere, fără acțiunea
forțelor în teren – „PRUT
2021”

3.1.5.1. Participarea la ședința de
planificare a exercițiului

Numărul ședințelor de
planificare desfășurate;

Februarie,
Aprilie,
Iulie

Participare efectuată

Octombrie

Număr de
antrenamente de
înştiinţare reciprocă
desfăşurate
Test de telecomunicaţii.

Trimestrial

3.1.6.
Realizarea
aranjamentelor multilaterale
privind
schimbul
de
informaţii dintre AIEA şi
ţările membre ale acestea
privind
accidentele
radiologice şi nucleare

3.1.7.
Desfășurarea
ședințelor
Consiliului
sectorial al MAI în
domeniul
asistenței
externe**
3.1.8.
Accesarea
și
atragerea de noi surse de
finanțare externă pentru
dezvoltarea
instituțională**

3.1.5.2. Participarea la desfășurarea
exercițiului comun de conducere,
fără acțiunea forțelor în teren –
„PRUT 2021”
3.1.6.1
Participarea
la
antrenamentele
de
înştiinţare
reciprocă între ţările membre ale
AIEA privind asistenţa în caz de
accidente radiologice.

Contract semnat.

Conducerea
IGSU

În limita
bugetului
aprobat/
Proiect de
asistenţă
externă

Note
informative
IGSU/
MAI

DGI
DGPSRM
DL

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU

DGPSRM
(CODR),
DGI,

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

Decembrie

DCIMP

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Decembrie

DCIMP
DGI
DGP

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Conferinţă desfăşurată
Trimestrul IV

Număr de ședințe
organizate

Număr de fișe de
proiect elaborate;
Număr de fișe de
proiect acceptate spre
finanțare
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Obiectivul operațional nr.
situaţii excepţionale

3.2.1. Ridicarea nivelului
profesional al salvatorilor
și pompierilor în domeniul
primului ajutor calificat,
în
scopul
asigurării
funcționalității SMURD în
Republica Moldova.

3.2.2.
Dezvoltarea
și
popularizarea
sportului
aplicativ al salvatorilor și
pompierilor
în
subdiviziunile IGSU

Riscuri asociate obiectivului:
1. Neexecutarea activității reieșind din situația cu răspândirea
3.2: Consolidarea nivelului de pregătire a angajaţilor în caz de infecției COVID-19;
2. Alocarea insuficientă a mijloacelor financiare
3. Capacități insuficiente de instruire în cadrul Centrului
republican de instruire
3.2.1.1.Participarea angajaţilor IGSU
la cursurile de pregătire în cadrul
CRI,
Număr de angajaţi
Programului
de
formare
a
organele
instruiţi
paramedicilor în rândul angajaţilor
teritoriale
În limita
Note
Trimestrial/
IGSU
bugetului
informative
Trimestrul IV
aprobat
IGSU/
3.2.1.2. Coordonarea procesului de
organizare și desfășurare a cursurilor
Număr de
DGI
de instruire în domeniul primului
cursuri organizate
ajutor calificat
3.2.2.1. Organizarea și desfășurarea
Campionatului anual în memoria
Organele
I etapă desfăşurată
Trimestrul II
salvatorilor şi pompierilor căzuţi la
teritoriale
datorie – etapa I
3.2.2.2. Organizarea și desfășurarea
DGI,
Campionatului anual în memoria
DMRU,
Campionat desfăşurat
Trimestrul III
salvatorilor şi pompierilor căzuţi la
organele
datorie – etapa II.
teritoriale
3.2.2.3. Organizarea și desfășurarea
În limita
Note
competițiilor
la
poliatlonul
bugetului
informative
scafandrilor din ,,Campionatul anual
aprobat
IGSU
în
memoria
salvatorilor
şi
pompierilor căzuţi la datorie – etapa
DGP,
II”, cu implicarea angajaților stațiilor
DGI,
de salvare pe apă ce aparțin Competiţii desfăşurate Trimestrul III
organele
autorităților administrației publice
teritoriale
locale
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Riscuri asociate obiectivului:
1. Neexecutarea activității reieșind din situația cu răspândirea
infecției COVID-19;
Obiectivul operațional nr. 3.3: Îmbunătățirea capacităților de reacție a Inspectoratului 2.
Indisponibilitatea
participanților
la
desfășurarea
General pentru Situații de Urgență în situații de urgență și excepționale **
evenimentelor
3. Capacitățile instituționale reduse, asociate fluctuației de
personal.
4. Lipsa inițiativei de autoperfecționare la unii angajați.
3.3.1.1.Desfăşurarea
controalelor
Nr. de situaţii tactice
inopinate privind nivelul de pregătire
rezolvate.
Trimestrul IV/
pentru
acţiuni
în
SE
a
Nr. de controale
trimestrial
subdiviziunilor de intervenție ale
desfășurate;
IGSU
DGI
DGPSRM
3.3.1.2.Desfăşurarea
controalelor
3.3.1. Realizarea analizei
DGP
inopinate
privind
nivelul
de
Nr. de controale
şi controlului activităţii de
În limita
Note
organizare a serviciului în domeniul
efectuate
serviciu şi operative în
Semestrial
bugetului
informative
intervenției, precum și evaluării
Nr. de situaţii tactice
subdiviziunile teritoriale
aprobat
IGSU
capacităților operaționale și de
rezolvate.
ale IGSU.
răspuns.
3.3.1.3.Organizarea și desfășurarea
inspecției infrastructurii serviciilor
DGPSRM
Inspecție efectuată;
chinologice
create
în
cadrul
22-26 martie
DGI
act de control întocmit
Direcțiilor municipale și regionale
DRCS nr.1
SE și DRCS nr.1 și nr.2.
3.3.2.
Perfecţionarea
nivelului de pregătire
tactică
şi
abilităţilor 3.3.2.1 Organizarea, desfășurarea și
Conform
În limita
Note
corpului
de
comandă evaluarea aplicaţiilor tactice de
10 aplicații tactice
planificărilor
Organele
bugetului
informative
pentru dirijarea acţiunilor specialitate la 10 obiective din
desfășurate
organelor
teritoriale
aprobat
IGSU
salvatorilor şi pompierilor republică
teritoriale
la executarea atribuțiilor în
timpul intervenţiei
3.3.3.
Participarea
la 3.3.3.1. Organizarea şi desfăşurarea
DGI,
Note
În limita
realizarea măsurilor de aplicaţiilor de protecţie civilă cu
DGP,
informative
Aplicaţii desfăşurate
bugetului
pregătire a protecţiei civile tema: „Acţiunile organelor de
organele
IGSU,
aprobat
pe teritoriul Republicii conducere şi forţelor protecţiei civile
teritoriale
MAI,
14

Moldova

ale raionului la organizarea
lichidării
consecinţelor
cutremurului, alunecărilor de teren,
avariilor
de
producţie
şi
epizootiilor”, în:

Cancelaria de
Stat

Raionul Dondușeni

9 aprilie

Raionul Telenești

23 aprilie

Raionul Șoldănești

14 mai

Raionul Rezina

4 iunie

Raionul Basarabeasca

25 iunie

Raionul Briceni

9 iulie

Raionul Călărași

17 septembrie

Raionul Cimișlia

8 octombrie

3.3.4.1. Efectuarea controalelor
complexe și acordarea suportului
teoretico-metodic la desfășurarea
aplicaţiilor de protecţie civilă în
cadrul subdiviziunilor teritoriale, în:
3.3.4.
Efectuarea SSE Dondușeni
controalelor complexe în
cadrul
subdiviziunilor SSE Telenești
SSE Șoldănești
teritoriale
SSE Rezina
SSE Basarabeasca
SSE Briceni
SSE Călărași

Controale desfășurate

9 martie
23 martie
14 aprilie
6 mai
25 mai
9 iunie
17 august

SSE Dondușeni,
DSE Edineț
SSE Telenești,
DSE Orhei
SSE Șoldănești,
DSE Orhei
SSE Rezina,
DSE Orhei
SSE
Basarabeasca,
DSE Hîncești
SSE Briceni,
DSE Edineț
SSE Călărași,
DSE Ungheni
SSE Cimișlia,
DSE Hîncești

DGPSRM
Comisia IGSU

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU

15

SSE Cimișlia

8 septembrie
aprilie-mai

3.3.5.
Controlul
Numărul de probleme
Subdiviziunile Nu necesită
Note
activităților realizate de
depistate
organului
cheltuieli
informative
către subdiviziunile din
central vizate în
Ministru
cadrul organului central și
procesul
subdiviziunile teritoriale
controalelor
ale IGSU în prevenirea și
tematice
gestionarea
situațiilor
excepționale (Ord. MAI
nr.38/2021)
3.3.6.
Evaluarea
Numărul de probleme
iunie
Subdiviziunile Nu necesită
Note
capacităților de reacție a
depistate
organului
cheltuieli
informative
subdiviziunilor MAI la
central vizate în
Ministru
punerea în aplicare a
procesul
planurilor situaționale
controalelor
(Ord. MAI nr.38/2021)
tematice
3.3.7.
Mediatizarea 3.3.7.1. Mediatizarea intervențiilor Nr. de apariții în mass- Trimestrul IV/
DRP
Nu
Note
intervențiilor salvatorilor salvatorilor și pompierilor în țară
media
Trimestrial
necesită
informative
și pompierilor IGSU
(stingerea incendiilor/ arderii de
cheltuieli
IGSU
vegetație, misiunilor de salvare,
efectuarea lucrărilor de descarcerare,
intervențiilor în urma intemperiilor
și inundațiilor etc.)
3.3.7.2. Mediatizarea intervențiilor
terestre și aeriene SMURD
Obiectivul strategic nr. IV: Prevenirea şi diminuarea pericolelor şi consecințelor situațiilor
excepționale, inclusiv a incendiilor
Riscuri asociate obiectivului:
1. Neprezentarea în termen a avizelor la proiectele de acte.
2. Act normativ elaborat și aprobat cu întârziere.
3. Lipsa acoperirii economico-financiare pentru implementarea
Obiectivul operațional nr. 4.1: Elaborarea cadrului normativ în domeniul prevenirii
actului normativ.
4. Mișcările socio-politice pot duce la reîntoarcerea proiectului
pentru o nouă avizare;
5. Lipsa de cunoştinţă şi experienţă în tehnică legislativă
6. Proiectele rămân neelaborate
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7. Conflict de competenţe între entităţile participante.
8. Schimbări ale mecanismului guvernamental și a priorităților
de politici publice;
9. Nerealizarea în termen a acțiunilor/proceselor premergătoare
4.1.1.
Atribuirea
Inspectoratului
General
pentru Situații de Urgență
a
competențelor
de
supraveghere de stat în
domeniul protecției civile
și
apărării
împotriva
incendiilor *

4.1.2.
Elaborarea
Reglementării tehnice în
domeniul
de
apărare
împotriva incendiilor și
securității pe apă în
Republica Moldova **

4.1.3.
Perfecționarea
cadrului
normativ
în
domeniul protecției civile
și
apărării
împotriva
incendiilor **

4.1.1.1. Prelungirea dialogului cu
Ministerul
Economiei
şi
Infrastructurii
4.1.1.2.
Elaborarea
proiectului
actului normativ privind operarea
amendamentelor în acte normative
4.1.1.3. Iniţierea procedurii de
promovare actului normativ
4.1.2.1 Elaborarea și inițierea
procedurii de promovare a actelor
legislative și normative în domeniul
apărării împotriva incendiilor.
4.1.2.2.
Elaborarea
proiectului
Hotărârii Guvernului cu privire la
aprobarea Reglementării tehnice
“Reguli
generale
de
apărare
împotriva incendiilor în Republica
Moldova
4.1.2.3.
Elaborarea
proiectului
actului normativ cu privire la
aprobarea Reglementării privind
modul de organizare și desfășurare a
activității stațiilor de salvare pe apă.
4.1.3.1. Elaborarea și aprobarea
proiectului
Strategiei
naţionale
privind prevenirea riscurilor în
sectorul locativ. *
4.1.3.2.
Elaborarea
proiectului
actului normativ privind organizarea
și realizarea acțiunilor de prevenţiei

Şedinţe desfăşurate
Trimestrul
IV/Trimestrial

DGP,
DJ

În limita
mijloacelor
alocate

Note
informative
IGSU/
MAI

Trimestrul IV/
Trimestrial

DGP,
DJ,
DGI,
CRI

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU,
MAI

Proiectul Strategiei
elaborat. Hotărîre de
Guvern aprobată.

Decembrie
2021”/
Trimestrial

DGP,
Grup de lucru

Proiectul actului
normativ elaborat şi
aprobat

Trimestrul IV/
Trimestrial

DGP,
DJ

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU,
MAI

Proiect elaborat
Proiect promovat
Nr. actelor normative
elaborate

Proiect elaborat şi
aprobat;
Cadrul legal amendat;

Proiect elaborat şi
aprobat
Cadrul legal amendat;
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4.1.3.3.
Elaborarea
proiectului
actului normativ privind reguli de
exploatare a edificiilor de protecţie
4.1.3.4.
Elaborarea
proiectului
Instrucţiunii
privind
cercetarea
incendiilor
4.1.4.1. Evaluarea cadrului naţional
cu suportul experților UNDRR,
4.1.4.
Implementarea
UNDP, pe aspectul reducerii riscului
obiectivelor cadrului de la
dezastrelor
Sendai privind reducerea
riscului dezastrelor **
4.1.4.2. Elaborarea și aprobarea
proiectului Strategiei naționale de
reducere a riscurilor dezastrelor *

4.1.5.1.
Elaborarea
proiectului
4.1.5.
Elaborarea hotărîrii Guvernului
proiectului
hotărîrii
Guvernului cu privire la
măsurile de pregătire a 4.1.5.2. Coordonarea internă şi cu
protecţiei
civile
a subdiviziunile MAI
Republicii Moldova pentru 4.1.5.3. Avizarea la Autorităţile
anul 2022 **
publice centrale şi alte autorităţi
4.1.5.4.
Remiterea
hotărîrii la Guvern
4.1.6. Ajustarea actelor
normative naționale în
domeniul
articolelor
pirotehnice
și
explozibilelor cu destinație
civilă,
în
vederea
transpunerii
Directivei
2013/29/UE
a
Parlamentului European și

proiectului

Proiectul
Regulamentului
elaborat şi aprobat

Trimestrul IV/
Trimestrial

Proiectul instrucțiunii
elaborat şi aprobat

Trimestrul IV/
Trimestrial

Rapoarte cu privire la
situaţia actuală,
propuneri înaintate de
îmbunătățire a cadrului
naţional
Proiect strategie
elaborat şi remis
Guvernului

Proiect H.G. elaborat

Proiect hotărîrii
Guvernului coordonat
Proiect hotărîrii
Guvernului avizat
Proiect hotărîrii
Guvernului remis şi
aprobat

Studiu elaborat;
Proiectele actelor
normative elaborate

Decembrie
2021”

DGP,
Grup de lucru

Decembrie
2021”/
trimestrial

DGP,
Grup de lucru

August

DGP,
DGI,
CRI,
DJ,
(organele
teritoriale)

Septembrie
Octombrie

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU,
MAI

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU,
MAI

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

DGP

Noiembrie

Decembrie

DGP
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a Consiliului din 12 iunie
2013 privind armonizarea
legislației statelor membre
referitoare la punerea la
dispoziție pe piață a
articolelor pirotehnice și
Directivei 2014/28/UE a
Parlamentului European și
a Consiliului din 26
februarie 2014 privind
armonizarea
legislației
statelor membre referitoare
la punerea la dispoziție pe
piață
și
controlul
explozibilelor
de
uz
civil.**
4.1.7.
Crearea
și
organizarea Grupului de
lucru pentru participarea la
examinarea
analizei
impactului
de
reglementare a activității
de
întreprinzător,
în
procesul de fundamentare
a proiectelor de acte
normative**

Ordin aprobat privind
crearea Grupului de
lucru;
Număr de ședințe;
Număr de instruiri;
Număr de analize ale
proiectelor efectuate

Decembrie

DGP

În limita
alocațiilor
bugetare
aprobate

Raport
prezentat

Riscuri asociate obiectivului:
1. Neexecutarea activității reieșind din situația cu răspândirea
infecției COVID-19
2. Lipsa acoperirii economico-financiare pentru executarea
Obiectivul operațional nr. 4.2: Realizarea acțiunilor de prevenire și diminuare a pericolelor măsurii.
de producere a situațiilor excepționale
3. Prezentarea informațiilor vagi sau incomplete;
4. Neprezentarea datelor la timp;
5. Dotarea cu echipament insuficient (învechit), insuficiența
(lipsa) reactivelor pentru antrenamentul RNOCL a instituțiilor
care fac parte din RNOCL
19

4.2.1.1. Organizarea și desfăşurarea
Şcolii bărbăției ”Împreună reducem
4.2.1. Creșterea nivelului riscurile”, ediția 2021
de pregătire a populației în
4.2.1.2. Participarea la măsurile de
caz
de
situații
prevenție prin instruirea diverselor
excepționale, precum și
categorii de populaţie în domeniul
sensibilizarea publicului
protecţiei civile şi apărării împotriva
asupra problemelor de
incendiilor (elevi, angajaţi ai
prevenire și reducere a
întreprinderilor şi instituţiilor)
situațiilor de risc în rândul
4.2.1.3. Organizarea şi desfășurarea
copiilor **
concursului de creație a copiilor în
domeniul prevenirii situaţiilor de
urgenţă/excepţionale
4.2.2.1. Conlucrarea cu Agenţia
Apele
Moldovei
în
scopul
monitorizării stării construcţiilor
hidrotehnice
4.2.2.2. Organizarea şi desfăşurarea
campaniei „O casă protejată – o
viață salvată”

Concurs desfăşurat;
Nr. de școli implicate;
Număr de copii
antrenaţi
Număr de persoane
instruite,
Numărul de publicații
în mass-media

6. Indisponibilitatea
participanţilor la
evenimentelor
DGP,
În limita
Grup de lucru,
Mai
bugetului
Organele
aprobat
teritoriale

Trimestrul IV/
Trimestrial

DGP,
Grup de lucru
Organele
teritoriale

Număr de persoane
participante. Concurs
desfăşurat, învingătorii
menţionaţi

Aprilie-mai,
Octombrie

DGP,
DRP,
Organele
teritoriale

Măsuri organizate şi
desfăşurate. Solicitări
înaintate

Trimestrul IV/
Trimestrial

desfășurarea
Note
informative
IGSU,
MAI

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU,
MAI

DGP,
Organele
teritoriale

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

DGP,
DRP,
Organele
teritoriale

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU

Trimestrul IV/
Trimestrial

4.2.2.3. Organizarea şi desfăşurarea

4.2.2.
Organizarea măsurilor de prevenire a situațiilor de
măsurilor de prevenire a urgență și excepționale în perioada de
situațiilor de urgență și primăvară-vară
4.2.2.4. Organizarea şi desfăşurarea
excepționale
măsurilor de prevenire a situațiilor
de urgență și excepționale în
perioada Sărbătorilor de Sfintele
Paşti
4.2.2.5. Organizarea şi desfăşurarea
măsurilor de pregătire a instituţiilor
de odihnă către perioada estivală

Nr. de măsuri
organizate şi
desfăşurate;
Număr de persoane
instruite;
Numărul de publicații
în mass-media

Februarie

Martie

Aprilie
20

4.2.3.
Mediatizarea
campaniilor de prevenire a
riscurilor
situațiilor
excepționale
4.2.4.
Organizarea
procesului de evidenţă,
monitorizare, analiză şi

4.2.2.6. Organizarea şi desfăşurarea
măsurilor de prevenire a înecurilor în
perioada estivală
4.2.2.7. Organizarea măsurilor de
pregătire şi desfăşurare a campaniei
de recoltare a cerealelor şi culturilor
tehnice
4.2.2.8. Organizarea măsurilor de
pregătire a instituţiilor de învăţământ
către anul de studii 2021-2022
4.2.2.9. Organizarea şi desfăşurarea
măsurilor
de
prevenire
a
intoxicaţiilor în urma fermentării
vinului
4.2.2.10. Organizarea şi desfăşurarea
măsurilor de prevenire a situațiilor
de urgență și excepționale în
perioada rece a anului 2021-2022
4.2.2.11. Organizarea şi desfăşurarea
măsurilor de prevenire a situațiilor
de urgență și excepționale în
perioada Sărbătorilor de iarnă.
4.2.2.12. Organizarea şi desfăşurarea
măsurilor de prevenire a înecurilor în
timpul formării și menținerii gheații
în perioada rece.
4.2.3.1. Mediatizarea campaniilor de
informare a societății/COVID-19
4.2.3.2. Informarea/ avertizarea
populației privind riscurile situațiilor
excepționale (incendii de vegetație,
caniculă, ploi torențiale și vânt,
inundații, etc).
4.2.4.1.
Efectuarea
evidenţei
situaţiilor excepţionale şi incendiilor

Mai Septembrie

Mai

August

Septembrie,
Octombrie

Octombrie Noiembrie

Decembrie

Decembrie Martie
Trimestrial

DRP

Trimestrial

DGPSRM

Nr. de apariții în massmedia

Indici statistici
elaboraţi

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
trimestriale

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU
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sistematizare a datelor cu 4.2.4.2. Colectarea, sistematizarea şi
Date statistice
privire
la
situaţiile prelucrarea
informaţiei
privind
prelucrate şi analizate
excepţionale şi incendii
situaţiile excepţionale şi incendiile
4.2.4.3. Publicarea datelor deschise Numărul de categorii
pe portalul www.date.gov.md cu
de date
asigurarea standardelor de calitate
actualizate/publicate
4.2.4.4. Prezentarea informaţiei
privind
numărul
de
situaţii Date agregate pe țară și
excepţionale şi incendii către Biroul
în aspect teritorial
Național de Statistică
4.2.5.1. Organizarea şi desfăşurarea
Antrenamentului instituţiilor Reţelei
Naţionale de Observare şi Control de
Laborator (RNOCL) cu tema:
Nr. de instruiri
„Algoritmul de acţiune al instituţiilor
desfăşurate;
şi laboratoarelor Reţelei Naţionale Nr. de probe pregătite;
de Observare şi Control de Laborator Nr. de probe analizate;
la
depistarea
substanţelor Antrenament desfășurat
radioactive,
chimice
şi
bacteriologice
în
mediului
înconjurător”
4.2.5. Pregătirea organelor
de administrare, forţelor 4.2.5.2. Controlul staţiilor de salvare
Protecţiei Civile, precum pe apă aflate în gestiunea
şi instruirea populaţiei autorităţilor administraţiei publice Numărul de controale
pentru protecţia civilă
locale,
sub
conducerea
efectuate;
vicepreşedintelui Comisiei pentru
Număr de staţii
Situaţii Excepţionale a Republicii
verificate
Moldova, a şefului Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă
4.2.5.3.
Atestarea
anuală
a
scafandrilor din cadrul stațiilor de
salvare pe apă ce aparțin autorităților
administrației publice locale

Numărul de scafandrii
atestaţi

Biroul
Naţional de
Statistică
a R.M.

Trimestrial
Trimestrul IV/
Trimestrial

Trimestrial

Trimestrul IV

DGP,
DGPSRM,
Organele
teritoriale

Mai,
Noiembrie

DGP,
Organele
teritoriale,
Autorităţile
administraţiei
publice locale;
conducătorii
staţiilor de
salvare pe apă

Trimestrul IV

DGP,
Comisia
atestare
scafandrieri

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU
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4.2.6. Realizarea Planului
de acțiuni реntru anii 20l72026
pentru
imрlеmеntаrеа Strategiei
naționale
privind
managementul dеșеurilоr
radioactive pentru аnii
2017-2026 (Legea nr. 68
din 13.04.2017) **

4.2.6.1. Elaborarea programului de
monitoring radiologic la obiectivul
de păstrare a deșeurilor radioactive
4.2.6.2. Crearea capacităților de
păstrare a deșeurilor radioactive ca
parte a infrastructurii de dezafectare
a depozitului istoric de tip RADON

Obiectivul strategic nr.V: Creșterea nivelului de siguranță și
efectivului de intervenție

Conform indicatorilor
stabiliți în proiectul de
asistență tehnică
finanțat de Sida
(Suedia)
Conform indicatorilor
stabiliți în proiectul de
asistență tehnică
finanțat de Sida
(Suedia)
securitate individuală a

Trimestrul IV

ÎSDS „Obiecte
speciale
5101,5102”

Asistență
financiară
externă

Note
informative
IGSU/
MAI

Riscuri asociate obiectivului:
1. Dificultăți în realizarea activităților planificate, reieșind din
situația cu răspândirea infecției COVID-19;
Obiectivul operaţional nr. 5.1: Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, condiţiilor de 2. Depășirea termenelor de desfășurare a activităților;
activitate a subdiviziunilor de intervenţie
3. Graficul activităților necorespunzătoare nevoilor proiectului,
timp insuficient pentru desfășurarea activităților
4. Erorile în implementarea activităților, erorile în indicatorii de
realizare sau riscul de a suporta cheltuieli neeligibile
5.1.1.
Continuarea 5.1.1.1. Acordarea suportului în
Număr de ședințe
negocierilor cu Agenția elaborarea studiului de fezabilitate
DGI
comune on-line
Trimestrul II
Japoneză pentru Cooperare de
către
Compania
niponă
DCIMP
desfășurate
Internațională
(JICA) „INGEROSEC CORPORATION”
pentru
proiectul
Note
„Reechiparea
și
Grant de
informative
modernizarea tehnică a 5.1.1.2.
finanţare
IGSU/
Pregătirea
proiectului
unităților de salvatori și Contractului de grant pentru suportul Proiectul contractului
MAI
DCIMP
Trimestrul III
pompieri
ale financiar în vederea implementării
pregătit
DGI
Inspectoratului
General proiectului
pentru Situații de Urgență
al MAI”
Trimestrul I
CRI
Uniunea
Note
5.1.2.
Implementarea 5.1.2.1. Demararea lucrărilor de Clasele de instruire ale
reconstrucției
a
sălilor
de
clasă;
Centrului
Național
de
DCIMP
Europeană
–
informative
proiectului
„Creșterea
Instruire Răzeni
Instrumentul
protecției populației în
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situații de urgență cauzate
de dezastre naturale în
zona transfrontalieră –
IPPESA” **

5.1.2.2. Realizarea activităților cu
caracter instructiv planificate în
cadrul proiectului
5.1.2.3. Planificarea exercițiului de
stat major și de teren planificat în
cadrul proiectului
5.1.3.1. Demararea lucrărilor de
5.1.3.
Implementarea
reconstrucției a sălilor de clasă
proiectului „Îmbunătățirea
timpului de reacție pentru
situații de urgență în zonă 5.1.3.2. Realizarea activităților cu
transfrontalieră
prin caracter instructive pentru populație
renovarea infrastructurii și pentru efectivul IGSU, planificate
pentru
instruirea în cadrul proiectului
populației” **
5.1.4.
Creşterea
capacităţilor operaţionale
ale IGSU al MAI prin
îmbunătăţirea
tehnicomaterială a Unităţilor de
salvatori
şi
pompieri
teritoriale **

5.1.4.1. Finalizarea proiectului de
construcție a Unității de salvatori și
pompieri Anenii Noi

renovate;
Modernizarea și
dotarea unui modul de
instruire privind
dezastrele naturale

Trimestrul IV

Clasele de instruire ale
Centrului Național de
Instruire Răzeni
renovate;
Modernizarea și
dotarea unui modul de
instruire privind
acordare primului
ajutor medical
Recepţia lucrărilor de
construcţie

Trimestrul I

5.1.4.2.
Demararea
construcție Procedura de achiziții a
Unității de salvatori și pompieri serviciilor de construire
Șoldănești
încheiată;
Desfășurarea lucrărilor
de construire
5.1.4.3. Construcția Unității de Desfăşurarea procedurii
salvatori și pompieri Ștefan Vodă
de achiziții şi
încheierea contractului
de antrepriză privind
lucrările de construcţie
5.1.4.4. Finalizarea proiectului de Unitate de salvatori si
reconstrucției și darea în exploatare a
pompieri construită
Unității de salvatori si pompieri
Cantemir
5.1.4.5. Finalizarea proiectului de Unitate de salvatori si
construcție a Unității de salvatori si
pompieri construită
pompieri Ungheni

European de
Vecinătate
(ENI)

Trimestrul IV

Trimestrul III

DCIMP
DSE mun.
Chișinău

Trimestrul II

DL
DCIMP
DSE mun.
Orhei

Trimestrul III

DCIMP
DRSE Căușeni

Trimestrul II

DCIMP
DSE mun.
Chișinău

Trimestrul IV

DCIMP
DSE mun.
Chișinău

În limita
bugetului
aprobat/
Proiecte de
asistenţă
externă

Note
informative
IGSU,
MAI
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5.1.4.6. Finalizarea construcției și
darea în exploatare a remizei de
Salvatori și Pompieri din cadrul
Portului Internațional Giurgiulești
5.1.4.7. Implicarea, monitorizarea și
coordonarea
proiectului
de
construcţie și caietului de sarcini a
sediului DRSE UTAG, și depozitului
Serviciului rezerve de mobilizare
5.1.4.8. Organizarea și desfășurarea
întrevederilor cu reprezentanții APL
UTA Găgăuzia”

Remiză de salvatori și
pompieri dată în
exploatare
Caietul de sarcină și
proiectul de construcție
coordonat
Numărul întrevederilor
efectuate, rezultate
obținute

Trimestrul II

DSE mun.
Chișinău
DSE mun.
Cahul

trimestrul II

Conducerea
IGSU;
DL,
DRSE UTAG

trimestrul IV

În limita
bugetului
APL

Note
informative,
Conferințe
online

Riscuri asociate obiectivului:
1. Stabilirea incorectă a necesităților anuale strategice de primă
necesitate;
2. Întarzieri de livrare din partea Contractorului;
Obiectivul operațional nr. 5.2: Asigurarea tehnico-materială a angajaților și subdiviziunilor
3. Evaluare eronată a costurilor producției noi;
IGSU
4. Devalorificarea mijloacelor financiare;
5. Depășirea bugetului aprobat;
6. Lipsa unor explicații privind conținutul datelor cuprinse în
planul de achiziții;
Plan de achiziții
5.2.1.1. Elaborarea planului de
elaborat pentru anul
achiziții conform bugetului anului
Ianuarie
2021 conform
2021
DL, DEF
mijloacelor alocate
În limita
Note
5.2.1.
Desfășurarea
(Grupul de
5.2.1.2. Inițierea și desfășurarea
bugetului
informative
achizițiilor publice
Contracte înregistrate la
lucru pentru
procedurilor de achiziție conform
aprobat
IGSU
MF
achiziții)
Trimestrial
mijloacelor financiare planificate
/Trimestrul IV
5.2.1.3 Monitorizarea executării
Contracte executate
contractelor de achiziții
5.2.2.1. Crearea și aprobarea
pentru
inspectarea
Ordin emis
Trimestrul II
DL
5.2.2. Inspectarea anuală a comisiei
În limita
Note
patrimoniului din dotarea patrimoniului
bugetului
informative
subdiviziunilor
5.2.2.2. Efectuarea inspectării în
Patrimoniu inspectat
DL
aprobat
IGSU
Trimestrul IIInspectoratului
subdiviziuni,
cu
stabilirea
(unități de transport,
Comisia
III
persoanelor responsabile
utilaj, imobile,
aprobată
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5.2.3.1.
Integrarea
sistemului
securizat de telecomunicaţii TETRA
5.2.3.
Dotarea
în managementul situaţiilor de
subdiviziunilor
de
urgenţă
intervenție cu echipament
5.2.3.2. Creșterea nivelului de
și tehnică
siguranță și Securitate individual a
efectivului de intervenție

5.2.4.
Inventarierea
patrimoniului public**

5.2.4.1.
Identificarea
bunurilor
imobile neînregistrate în Registrul
bunurilor imobile; Înregistrarea
dreptului de proprietate;

5.2.4.2. Evaluarea bunurilor imobile

echipament de
protecție)
Număr de stații radio
integrate;
Echipe de intervenții
dotate
Echipament de
protecție procurat
Număr de acte
normative elaborate/
modificate;
număr de bunuri noi
identificate
neînregistrate în
Registrul bunurilor
imobile;
Înregistrarea dreptului
de proprietate;
Număr de bunuri
imobile evaluate

5.2.5.
Monitorizarea
patrimoniului transmis în
locațiune/arendă în scopul
Număr de contracte
identificării abaterilor de la
verificate
clauzele
contractuale
(destinație, preț, termen)**
Obiectivul strategic nr.VI: Asigurarea unui management eficient al IGSU

Obiectivul operațional nr. 6.1: Asigurarea juridică și elaborarea actelor normative

Decembrie
2021”/
Trimestrial

Decembrie

DGI;
DL

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU/
MAI

DL

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Decembrie

DL

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie

DL
DEF
DJ

În limita
mijloacelor
alocate

Raport
prezentat

Raport
prezentat

Riscuri asociate obiectivului:
1. Modificarea continuă a cadrului normativ şi lipsa
cunoașterii despre aceasta de către angajații IGSU
2. Omiterea termenilor de prescripţie de contestare a
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hotărîrilor judecătorești
3. Întocmirea cererilor de apel/recurs neargumentate suficient
4. Neexecutarea titlurilor executorii sau executarea cu
omiterea termenului stabilit
5. Fluctuația resurselor umane
6. Tergiversarea procesului de elaborare, avizării și promovare
a actelor normative
6.1.1.1. Participarea la elaborarea și
promovarea actelor normative;
6.1.1.
Asigurarea
6.1.1.2. Avizarea și coordonarea
corespunderii
actelor
proiectelor de acte normative și
normative din domeniul de
administrative;
activitate al Inspectoratului
cu legislația RM;
6.1.1.3. Acordarea asistenței juridice
și suportului metodic-consultativ;
6.1.2.
Reprezentarea
intereselor
IGSU
în
instanțele de judecată,
organele
autorităților
publice
şi
asociațiile
obștești pe problemele
juridice;
6.1.3. Elaborarea cadrului
normativ intern privind
activitatea de management
al proiectelor și procedura
de salarizare a personalului
din proiectele finanțate din
fonduri
de
asistență
externă**

6.1.2.1. Participarea în examinarea
cauzelor în contencios administrativ,
civile și penale cu implicarea IGSU;
6.1.2.2. Cooperarea cu APL şi
formațiunile
neguvernat-mentale,
expunerea şi menținerea intereselor
Inspectoratului;

Numărul de acte
normative elaborate;
Numărul de acte
normative și
administrative avizate
și coordonate;
Numărul de consultații
juridice și de suport
metodic - consultativ;
Număr de cauze
contravenționale civile
și penale la care s-a
asigurat reprezentarea
IGSU;
Numărul relațiilor de
cooperare cu APL,
formațiunile obștești și
neguvernamentale

Ordin aprobat

Trimestrial

DJ

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

Trimestrial

DJ

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

Martie

DJ
DEF

Nu
necesită
cheltuieli

Act normativ
intern aprobat
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Obiectivul operațional nr. 6.2 Planificarea strategică și coordonarea activității de bază

6.2.1.
Gestionarea
procesului de elaborare,
implementare
şi
coordonare a planificării
strategice

6.2.1.1. Elaborarea Planului anual de
activitate al IGSU pentru anul 2022
6.2.1.2. Elaborarea propunerilor
pentru Cadrul Bugetar pe Termen
Mediu, ”Sectorul – Ordine Publică”,
capitolul Protecţia Civilă
6.2.1.3. Elaborarea propunerilor
pentru Strategia Sectorială de
Cheltuieli
6.2.1.4. Prezentarea informației
privind realizarea indicatorilor de
monitorizare a Strategiei Sectoriale
de Cheltuieli 2021-2023
6.2.1.5. Elaborarea indicatorilor de
monitorizare ai Strategiei Sectoriale
de Cheltuieli 2022-2024

Plan elaborat şi aprobat

Riscuri asociate obiectivului:
1. Elaborarea și prezentarea SSC fără respectarea termenilor și
cerințelor stabilite;
2. Stabilirea de către Ministerul Finanțelor a unor termeni
restrânși și a unor cerințe vagi față de formatul de prezentare;
3. Neprezentarea de către subdiviziunile organului central a
informației în termenii stabiliți;
4. Elaborarea rapoartelor de monitorizare incomplete;
5. Caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului
de CIM
6. Identificarea superficială a riscurilor, inclusiv cele de
corupţie ce ar afecta atingerea obiectivelor operaţionale şi
realizarea performantelor planificate
7. Identificarea şi descrierea neconformă a proceselor de bază
de către managerii operaţionali
8. Nerespectarea/ignorarea normelor de etică şi deontologie;\
Trimestrul IV

Propuneri la CBTM
înaintate în MAI

Trimestrul II

Propuneri la SSC și
înaintate în MAI

Trimestrul II

Indicatori generalizați
și prezentați

Trimestrial

Ordin elaborat și
aprobat

Octombrie

DGPSRM
DGPSRM,
DGI, DGP,
DEF, DCIMP,
DL, DJ, DMRU
DGPSRM,
DGI, DGP,
DEF, DCIMP,
DL, DJ, DMRU
DGPSRM,
DSE municipale
și regionale;
DRCS nr. 1 și 2;
CRI

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

DGPSRM,
DGI, DGP,
CRI
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6.2.1.6. Elaborarea ordinului privind
organizarea activității anuale a IGSU
pentru anul 2022

6.2.2.
Controlul
şi
monitorizarea modului de
aplicare a planificării
strategice de către organul
central
și
organele
teritoriale
ale
Inspectoratului

6.2.2.1. Monitorizarea permanentă a
modului și termenelor de executare a
măsurilor IGSU prevăzute în Planul
de acțiuni a Guvernului Republicii
Moldova pentru anul 2020-2023;
6.2.2.2. Monitorizarea permanentă a
modului și termenelor de executare a
măsurilor IGSU prevăzute în Planul
de acțiuni al MAI pentru anul 2021
6.2.2.3. Controlul gradului de
realizare a Planului de activitate al
IGSU pentru 2021
6.2.2.4. Controlul gradului de
realizare a Planurilor de activitate
pentru 2021 ale organelor teritoriale
ale IGSU
6.2.2.5. Desfășurarea ședințelor de
bilanț a activității ale organului
central al IGSU
6.2.2.6. Desfășurarea ședințelor de
bilanț a activității ale organelor
teritoriale al IGSU

6.2.3.1. Asigurarea organizării și
6.2.3. Asigurarea activității
desfășurării ședințelor Comisiei
Comisiei pentru Situații
pentru Situații Excepționale a RM
Excepționale a Republicii
6.2.3.2. Examinarea demersurilor de
Moldova
solicitare a asistenței financiare

Ordin elaborat și
aprobat

Decembrie

DGPSRM,
DGI, DGP,
DMRU, DL,
DEF

Nr. de acțiuni realizate

Nr. de acțiuni realizate

Trimestrial/
trimestrul IV

Nr. de acțiuni realizate;
Raport prezentat
Nr. de acțiuni realizate;
Raport prezentat
Ședință de bilanț
desfășurată;
Raport privind
realizarea măsurilor
prezentat
Ședințe de bilanț
desfășurate;
Raport privind
realizarea măsurilor
prezentat
Nr. ședințelor CSE RM
organizate
Nr. demersuri
examinate

DGPSRM

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

DGSPRM

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

semestrial

trimestrial

Trimestrial
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pentru lichidarea consecințelor SE
6.2.3.3. Actualizarea periodică a
datelor de contact a membrilor CSE
RM și Experților în cadrul CDSE
6.2.4.1. Implementarea acțiunilor din
Planul de acțiuni al MAI pentru anii
2020-2021 (Ord. MAI nr. 306/2020)
privind realizarea Planului de acțiuni
cu privire la punerea în aplicare a
Programului
național
de
implementare a Rezoluției 1325 a
Consiliului de Securitate al ONU
privind femeile, pacea și securitatea
pentru anii 2018-2021
6.2.4.2. Realizarea acțiunilor din
Planul de acțiuni pentru anii 20212023
privind
implementarea
Strategiei naționale de management
6.2.4.
Implementarea integrat al frontierei de stat pentru
acțiunilor din documentele perioada 2018-2023
de politici
6.2.4.3 Creșterea capacității de
reacție și răspuns a sistemului de
sănătate publică în situații de urgență
provocate de factorii naturali,
tehnogeni, biologici, radiologici și
sociali (Ord. MAI nr. 170/2019)
Planul
de
acțiuni
privind
implementarea Strategiei naționale
de apărare pentru anii 2018-2022
6.2.4.4. Colaborarea intersectorială
în vederea reducerii mortalității la
domiciliu sau determinate de cauze
prevenibile a copiilor cu vîrste de
pînă la 5 ani (Ord. MAI nr.
278/2019, pct.30.1) Planul național

Lista datelor de contact
actualizată

Numărul acțiunilor
implementate

Numărul acțiunilor
implementate

Numărul acțiunilor
implementate

Numărul acțiunilor
implementate

Trimestrul IV

DMRU;
Organele
teritoriale

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU/
MAI

Trimestrul IV

DGI,
DGPSRM,
DL

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU/
MAI

DGI,
DGPSRM

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU/
MAI

DRP

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU/
MAI

Trimestrul IV

Trimestrul IV
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de acțiuni în domeniul drepturilor
omului pentru anii 2018-2022
6.2.4.5
Implementarea
Regulamentului cu privire la
mecanismul de prim răspuns la
evenimente nucleare sau radiologice
conexe surselor radioactive orfane,
aprobat prin HG nr.506/2020.
6.2.5.1.

Prevenirea

Numărul de acțiuni
realizate

și

lichidarea
Activități desfășurate,
situațiilor
realizări, probleme,
din Planul de activitate al excepționale. Realizări, probleme și
soluții;
Colegiului
Ministerului obiective prioritare.
Afacerilor Interne pentru
anul
2021,
conform
6.2.5.2. Reacționarea la apelurile de
Activități desfășurate,
competențelor deținute
urgență ale cetățenilor de către
perspective, probleme,
serviciile specializate de urgență ale
soluții;
MAI. Perspective, probleme, soluții
6.2.6.
Organizarea 6.2.6.1. Autoevaluarea și raportarea
Raportul anual
procesului
de sistemului
de
control
intern
consolidat privind
autoevaluare, raportare a managerial al IGSU
controlul intern
sistemului
de
control
managerial – elaborat
intern managerial, precum
și aprobat;
și procesul de emitere a 6.2.6.2. Emiterea Declaraţiei de
Declarației de
Declarației de răspundere răspundere managerială
răspundere managerială
managerială
- emisă și publicată
6.2.7.
Asigurarea 6.2.7.1.
Descrierea/actualizarea Registrul proceselor de
implementării sistemului proceselor de bază
bază elaborate și
de
control
intern
aprobate;
managerial**
Nr. Proceselor de bază
identificate și descrise/
actualizate
6.2.7.2.
Întocmirea
Registrului Registrului consolidat
consolidat al riscurilor al IGSU
al riscurilor al IGSU –
întocmit şi aprobat

6.2.5. Realizarea măsurilor consecințelor

Trimestrul IV/
15.07.2023
(o dată la 3
ani)

Trimestrul II

DGI
CODR
ÎSDS „Obiecte
speciale
5101,5102”
DGPSRM
(generalizare)
DGP
(aspecte de
prevenire),
DGI
(intervenție),

Nu necesită
cheltuieli

Note
informative
MAI

În limita
bugetului
aprobat

Prezentarea
raportului în
cadrul
ședințelor
colegiului
MAI

Trimestrul IV

DGI

15 februarie

DACI,
Grupul de lucru,
Subdiviziunile
subordonate
IGSU
DACI,
Grupul de lucru

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU

DACI
Subdiviziunile
Organului
central
(responsabilitate
comună
DACI,
Grupul de lucru

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU

15 februarie

Februarie, cu
actualizare
permanentă

10 februarie
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6.2.7.3. Elaborarea Inventarului
funcţiilor sensibile la nivel de IGSU
6.2.7.4. Elaborarea Planului de
gestiune a funcţiilor sensibile
6.2.7.5. Desfăşurarea activităţilor de
control
6.2.7.6. Aprobarea, a Registrului de
evidență a funcțiilor/ împuternicirilor
delegate
6.2.8.
Asigurarea 6.2.8.1.
Implementarea
implementării
și recomandărilor Curții de Conturi
monitorizării
aferente activității IGSU
recomandărilor
din
rapoartele de audit ale
Curții de Conturi
6.2.8.2. Monitorizarea implementării
recomandărilor Curții de Conturi
aferente activității IGSU
6.2.9. Acumularea,
6.2.9.1.
Asigurarea
respectării
gestionarea şi analiza
regimului
de
incompatibilităţi,
informaţiei privind starea
interdicţii şi restricţii
disciplinei în cadrul IGSU
6.2.9.2.
Asigurarea
respectării
normelor de etică şi deontologie

Inventarului funcţiilor
sensibile la nivel de
IGSU - elaborat
Planul de gestiune a
funcţiilor sensibile elaborat
Activităţi de control desfăşurate
Registre elaborate și
actualizate
Număr de recomandări
înaintate, pondere a
recomandărilor
implementate
Monitorizare efectuată

Numărul de cazuri de
incompatibilităţi,
interdicţii şi restricţii
atestate şi soluţionate
Numărul de cazuri de
încălcare documentate
şi sancţionate
disciplinar
6.2.9.3. Asigurarea denunţării şi a Numărul de cazuri de
tratării
cazurilor
influenţelor
influenţă
necorespunzătoare
necorespunzătoare
denunţate şi soluţionate
6.2.9.4. Asigurarea intoleranţei faţă
Număr de sancţiuni
de incidentele de integritate
disciplinare aplicate în
legătură cu incidentele
de integritate admise de
către angajaţi;

15 februarie

DACI,
DMRU

30 martie

DACI,
DMRU

Trimestrial

DACI

Martie, cu
actualizare
permanentă
Trimestrul IV

DMRU

DEF,
DACI,
DL,
DJ,
DGI
DACI

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU

Trimestrial

DACI,
DMRU

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU

Trimestrial

DACI

Trimestrial

DACI

Trimestrial

DACI

Trimestrul IV
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Număr de suspendări
din funcţii ale agenților
publici inculpaţi pentru
infracţiuni de corupţie
sau conexe.
6.2.10.
Realizarea
activității
privind
declararea
averii
şi
intereselor personale.

6.2.10.1. Actualizarea Registrului
electronic al subiecţilor declarării
averii şi intereselor personale;
6.2.10.2. Organizarea procesului de
depunere a declaraţiilor de avere şi
interese personale.

6.2.11.
Raportarea
activității de audit intern și
6.2.11.1. Elaborarea raportului de
funcționalității sistemului
activitate a auditului intern
de management financiar
și control**

Număr de subiecţi
înregistraţi,
semnături electronice
eliberate şi anulate
100 % din
subdiviziunile
de audit intern
au elaborat și au
prezentat raportul de
activitate, inclusiv
privind funcționalitatea
managementului
financiar și
controlului

Obiectivul operațional nr. 6.3: Dirijarea activității economico-financiară

6.3.1.
Sporirea 6.3.1.1. Publicarea pe paginile
transparenței bugetare și a oficiale ale autorităților publice a

Plan de
achiziții,anunțuri, dări

Trimestrial,
trimestrul IV

Decembrie

DMRU
(SRU
teritoriale)

DACI

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU

În limita
bugetului
alocat

Raport de
activitate
prezentat și
aprobat de
către
conducerea
MAI

Riscuri asociate obiectivului:
1. Finanțarea de bază nu acoperă solicitările de politici.
2. Mijloacele financiare alocate nu acoperă necesitățile
stringente ale Inspectoratului.
3. Sistem informațional utilizat periodic nefuncțional sau
blocat.
4. Repartizarea eronată a alocațiilor
5. Înregistrarea contractelor și executarea dispozițiilor de plată
de către Trezoreia de Stat cu întîrziere.
6. Alocări insuficiente a mijloacelor financiare necesare la
compartimentul dat; efectiv neprotejat, persistă riscul de
răspundere promptă în cazuri de situații de urgență și
excepționale
Trimestrul IV,
DL
În limita
Note
Trimestrial
DEF
bugetului
informative
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achizițiilor publice

informației privind planificarea,
de seamă publicate
aprobat
IGSU
executării bugetului, achiziții publice Drepturi patrimoniale
efectuate
înregistrate
6.3.2.1.
Elaborarea
raportului
financiar anual privind executarea Raport elaborat și remis
Februarie
bugetului pentru anul 2020
6.3.2.Asigurarea
6.3.2.2. Propunerilor pentru proiectul
În limita
Demers către
Propuneri elaborate și
procesului financiar în bugetului de Stat pentru anul 2022,
Septembrie
DEF
bugetului
MAI,
remise
cadrul IGSU
estimărilor anilor 2023 - 2024;
aprobat
MF
6.3.2.3. Repartizarea limitelor de
Propuneri elaborate și
alocații bugetare instituţiei pentru
Decembrie
remise
anul 2022.
6.3.3.
Întocmirea 6.3.3.1. I semestru
În limita
Raport elaborat și remis
Iulie
Demers către
rapoartelor financiare ,
DEF
bugetului
MF
trimestriale
aprobat
6.3.2.1. Pe perioada de 9 luni
Raport elaborat și remis
Octombrie
Obiectivul operațional nr. 6.4: Gestionarea bunurilor materiale din rezervele de mobilizare Riscuri asociate obiectivului:
a statului păstrate la Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
1. Apariția defecțiunilor tehnice ale aparatajului de verificare
2. Termenul de exploatare a instalației de verificare
metrologică a mijloacelor de măsurare a radiaţiei este depășit
3. Lipsa mijloacelor speciale pentru conservare
6.4.1.1. Elaborarea dării de seamă
privind
disponibilul
bunurilor
Raport elaborat
Ianuarie
material din rezerve de mobilizare
6.4.1. Verificarea stării
6.4.1.2. Desfăşurarea inventarierii şi
bunurilor materiale din
DGPSRM/
În limitele
Note
controlul
activităţii
SRM-lor Inventariere desfășurată Iunie -august
Rezervele de mobilizare
Comisia tehnică bugetului
informative
teritoriale
aflate la păstrare în cadrul
permanentă
aprobat
IGSU
6.4.1.3. Elaborarea graficului de
IGSU
distribuire a bunurilor materiale din
Semestrul I/
rezerva de mobilizare în caz de
Trimestrial
situații excepționale.
6.4.2.
Asigurarea
şi 6.4.2.1. Efectuarea controlului de
Nr. de măști verificate;
Trimestrial/
În limitele
Note
controlul asupra executării laborator a mijloacelor de protecţie
Concluzii privind
conform
DGPSRM
bugetului
informative
lucrărilor de întreţinere a individuală a organelor de respiraţie
controlul de laborator
graficului
aprobat
IGSU
mijloacelor de protecţie din rezerva de mobilizare a statului
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chimică şi radiometrică din
rezerva de mobilizare a
statului în continuă stare
de funcţionare

6.4.2.2. Efectuarea verificării stării
de funcţionare a mijloacelor de
măsurare a radiaţiei din rezerva de
mobilizare a statului

Nr. de aparate
verificate;
Rezultate înscrise în
registrul de verificări
Nr. de aparate
6.4.2.3.
Efectuarea
conservării
conservate;
mijloacelor de măsurare a radiaţiei
Date înscrise în
din rezerva de mobilizare a statului
registrul privind
conservarea mijloacelor
Obiectivul strategic nr. VII: Asigurarea managementului eficient al resurselor umane

7.1.1. Evidența resurselor
umane,
conform
compartimentelor
de
domeniu

7.1.2.
Desfășurarea
procedurilor de personal
orientate asigurării unui
mecanism echitabil și
meritoriu în realizarea
carierei angajaților IGSU

Trimestrul III

Riscuri asociate obiectivului:
1. Posibile deficiențe în cadrul inițiativelor de valorificare a
compartimentului, care derivă din acoperirea economicofinanciară limitată în cadrul procedurilor de modernizare.
2. Dificultăți în realizarea activităților planificate, reieșind din
situația cu răspândirea infecției COVID-19.
3. Imposibilitatea completării funcţiilor vacante reieşind din
stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea

Obiectivul operațional nr. 7.1: Gestionarea resurselor umane

7.1.1.1. Elaborarea ordinelor șefului
IGSU al MAI pe efectiv.
7.1.1.2.
Asigurarea
evidenţei
dosarelor personale. Distribuirea
informației conținute în ordinele pe
efectiv (alte acte administrative) în
dosarele personale.
7.1.1.3 Revizuirea şi completarea
periodică a Sistemului informaţional
„Colaborator”.
7.1.2.1.
Selectarea
candidaților
pentru ocuparea funcțiilor publice cu
statut special din cadrul IGSU
7.1.2.2.
Numire
(transfer,
promovare, detașarea, suspendare,
reîncadrarea) în funcții, acordarea
gradelor speciale, categoriilor de

Trimestrial
/conform
graficului

Numărul de ordine
emise
Numărul dosarelor
prelucrate

Trimestrial,
trimestrul IV

DMRU

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

Trimestrial,
trimestrul IV

DMRU

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

Numărul de ordine
întroduse în bază
Numărul de candidați
selectați

Cantitatea numirilor
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calificare, concediere.
7.1.3.1. Realizarea procedurilor de
personal orientate stabilirii drepturilor
salariale.
7.1.3. Asigurarea drepturilor
7.1.3.2. Desfășurarea documentării
pecuniare ale angajaților
cazurilor privind asigurarea obligatorie
IGSU
de stat, eliberării seturilor de materiale
la concediere ce prevăd acordarea
îndemnizațiilor etc.

Numărul de materiale
perfectate
Numărul de cazuri
documentate

7.2.1.2. Selectarea
testelor psihologice.

şi

aplicarea

7.2.1.
Realizarea
sondajelor,
testărilor
psihologice, şedinţelor de
consiliere
psihologică,
7.2.1.3. Desfăşurarea programelor
treningurilor.
de intervenţie psihologică, şedinţelor
de consiliere, treningurilor.

DMRU

Nu necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

Riscuri asociate obiectivului:
1.
Acoperirea
economico-financiară
parţială
pentru
modernizarea asistenţei psihologice.
2.
Posibile
deficienţe
în
respectarea
principiului
confidenţialităţii, în ceea ce priveşte protejarea datelor cu
caracter personal.
3. Perturbarea echilibrului emoţional al efectivului IGSU,
implicat în intervenţii cu risc sporit
4. Lipsa utilajului psihofiziologic. Insuficiența materialelor
necesare testării: soft-uri, programe IT psihologice, teste online
securizate.
5. Nerespectarea prevederilor regulamentare în ceea ce priveşte
testarea psihologică pentru avansare în grad, promovare în
funcţie.

Obiectivul operațional nr. 7.2: Organizarea activității psihologice

7.2.1.1. Elaborarea şi aplicarea
chestionarelor sociologice.

Trimestrial,
trimestrul IV

Număr de rapoarte
elaborate
Număr de rapoarte şi
avizelor psihologice
elaborate
Număr de programelor
de intervenţie
psihologică, şedinţelor
de consiliere,
treningurilor
desfășurate

Trimestrial

DMRU
Organele
teritoriale
(conform
graficului)

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU
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7.2.2.
Realizarea
cursurilor
de instruire/lecţiilor pe
domeniul psihologiei cu
efectivul IGSU și a
intervenţiilor psihologice
în
situaţii
de
urgenţă/excepţionale şi în
cadrul
exerciţiilor
demonstrative
şi
aplicaţiilor
naţionale/
internaţionale.

7.2.2.1. Identificarea necesităţilor de
Materiale didactice
instruire a efectivului, pe domeniul
identificate.
psihologiei.
7.2.2.2. Elaborarea planului tematic
Număr de planuri
şi
întocmirea
conspectelor,
elaborate, Număr de
diseminarea informaţiei şi instruirea
lecții desfășurate,
efectivului IGSU.
7.2.2.3. Desfășurarea intervențiilor Numărul intervenţiilor
psihologice în cadrul misiunilor de psihologice în situaţii
salvare, exerciţiilor demonstrative şi de urgenţă/excepţionale
aplicaţiilor naţionale/internaţionale.
şi în cadrul misiunilor
de salvare, exerciţiilor
demonstrative şi
aplicaţiilor naţionale/
internaţionale
desfășurate

Obiectivul operațional nr. 7.3: Formarea și dezvoltarea profesională a angajaților

7.3.1.1.
Asigurarea
formării
profesională continuă – externă prin
prisma organizării conlucrării cu
Academia de Administrare Publică
în vederea perfecţionării angajaţilor
IGSU.
7.3.2.1. Organizarea și desfășurarea
7.3.2.
Asigurarea
cursurilor de formare profesională
procesului de formare
inițială a ofițerilor debutanți, angajați
profesională inițială a
din sursa externă în cadrul
ofițerilor debutanți**
autorităților
administrative
și
7.3.1.
Instruirea,
specializarea
şi
recalificarea, în vederea
perfecţionării angajaţilor
IGSU

Trimestrial

DMRU
Organele
teritoriale
(conform
graficului)

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

Riscuri asociate obiectivului:
1. Destabilizarea cadrului organizatoric, condiţionat de efectele
situaţiei pandemice în procesul de instruire
2. Lipsa acoperirii economico-financiare pentru executarea
măsurii.
3. Accentuarea/menţinerea deficitului de capacitate privind
formarea iniţială a personalului, inclusiv a pregătirii
manageriale
4. Resurse insuficiente de personal;

Număr de angajaţi
instruiţi,
domeniul de
perfecţionare a
cunoştinţelor

Trimestrul IV/

DMRU

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU

Numărul cursurilor
organizate și al
angajaților instruiți

Decembrie

DMRU

În limita
surselor
bugetare

Raport
prezentat
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7.3.3.
Asigurarea
procesului de formare
profesională inițială a
subofițerilor debutanți**
7.3.4.
Asigurarea
procesului de formare
profesională continuă a
angajaților MAI**

7.3.5.
Instruirea
specialiştilor în instituţiile
specializate de învăţământ
din ţară şi de peste hotare.

7.3.6. Evaluarea anuală a
cunoştinţelor
la
compartimentul pregătirii
profesionale de bază.

7.3.7. Acordarea gradelor
de calificare în baza
evaluării performanţelor
profesionale

instituțiilor din subordinea MAI
7.3.3.1. Organizarea și desfășurarea
cursurilor de formare profesională
inițială a subofițerilor debutanți
angajați din sursa externă în cadrul
autorităților
administrative
și
instituțiilor din subordinea MAI
7.3.4.1. Organizarea și desfășurarea
cursurilor
de
perfecționare/
specializare conform ordinului MAI
nr.280 din 25.06.2020.
7.3.5.1.
Asigurarea
selectării
candidaţilor pentru participare la
cursuri
de
perfecţionare/
specializare, conform Planului anual
de cooperare al MAI din România şi
R. Moldova şi Academia „Ştefan cel
Mare” a MAI.
7.3.5.2. Selectarea candidaţilor în
instituţiile specializate de învăţământ
în Academia Serviciului de Stat a
Pompierilor, Academia Protecţiei
Civile a Ministerului Situaţiilor
Excepţionale al F. Ruse.
7.3.6.1. Pregătirea şi desfăşurarea
procesului de evaluare a pregătirii
profesionale
7.3.6.2. Organizarea şi desfăşurarea
procesului de evaluare a nivelului
pregătirii fizice
7.3.7.1. Realizarea procedurii de
evaluare
a
performanţelor
profesionale ale angajaţilor IGSU.
7.3.7.2. Procesarea şi analiza
rezultatelor evaluării performanţelor
profesionale din subdiviziuni şi

Numărul cursurilor
organizate și al
angajaților instruiți

DMRU

În limita
surselor
bugetare

Decembrie

Raport
prezentat

24 grupe planificate,
619 angajați instruiți

Iulie

DMRU

În limita
surselor
bugetare

Raport
prezentat

Trimestrul IIIV

DMRU,
subdiviziunile
SRU teritoriale

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

DMRU

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

DMRU

Nu
necesită
cheltuieli

Note
informative
IGSU

Număr de candidaţi
selectaţi

Număr de candidaţi
selectaţi

Numărul angajaţilor
evaluaţi

octombrienoiembrie

Numărul angajaţilor
evaluaţi

aprilie-mai,
septembrieoctombrie

Numărul angajaţilor
evaluaţi

ianuarie
Trimestrul IV

Numărul angajaţilor
evaluaţi

ianuarie
Trimestrial
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emiterea ordinului cu privire la
acordarea gradelor de calificare în
baza
evaluării
performanţelor
profesionale
7.3.8.1. Organizarea activităţilor
sportive în cadrul subdiviziunilor
IGSU şi asigurarea participării
echipelor la competiţii sportive în
7.3.8. Participarea echipei
cadrul subdiviziunilor MAI şi la
IGSU la activităţi sportive
nivel internaţional.
interne şi externe.
7.3.8.2.
Realizarea
desfăşurării
competiţiilor la sportul aplicativ al
salvatorilor şi pompierilor din cadrul
IGSU şi la nivel internaţional.
7.3.9.1. Stabilirea instrumentelor de
promovare a femeilor în cariera
profesională
în domeniul de
securitate și apărare
7.3.9. Realizarea Strategiei
pentru asigurarea egalității
între femei și bărbați în
Republica Moldova pe anii
2017-2021 și a Planului de
acțiuni
privind
implementarea
acesteia
aprobat prin HG nr. 259
din 28.04.2017**

Numărul de participări
Trimestrul IIIV

În limita
bugetului
aprobat

Note
informative
IGSU

DMRU
Organele
teritoriale

În limitele
bugetelor
aprobate;
resurse
financiare
din contul
donatorului

Raport
prezentat

DMRU

În limitele
bugetelor
aprobate;
resurse
financiare
din contul
donatorului

Raport
prezentat

DMRU
DRP
Organele
teritoriale

În limitele
bugetelor
aprobate;
resurse
financiare
din contul
donatorului

Raport
prezentat

Numărul de participări

Evenimente de
informare organizate;
numărul de femei
încadrate și promovate

7.3.9.2. Analiza posibilităților de
Măsuri afirmative
asigurare în instituțiile de învățământ
incluse în instituțiile de
a cotei de participare pentru femei
învățămînt din
în domeniile securității și ordinii
domeniile securității și
publice, ajustată contextului (măsură
ordinii publice;
temporară) în anumite arii sau
analiză efectuată;
sectoare de activitate: educație și
cadru normativ elaborat
poziții de liderism
7.3.9.3. Desfășurarea cursurilor și
campaniilor
de
informare
și
comunicare în contextul promovării
angajării femeilor în instituțiile din
domeniul de securitate și apărare

DMRU

Campanii
informaționale
organizate;
seminare/ședințe de
lucru desfășurate

Decembrie

Decembrie

Decembrie
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7.3.9.4. Sensibilizarea și informarea
angajaților (cu statut special și civil)
din cadrul instituțiilor de securitate și
apărare asupra dreptului femeilor și
bărbaților la tratament egal în timpul
îndeplinirii serviciului și concilierii
vieții de familie cu cea profesională
7.3.10. Organizarea și
desfășurarea programelor
de dezvoltare managerială
destinat personalului cu
funcții de conducere în
concordanță cu prioritățile
MAI**
7.3.11. Organizarea și
desfășurarea
instruirilor
privind studierea limbii
engleze în scopul sporirii
nivelului profesional al
angajaților din cadrul
MAI**

Decembrie

DMRU
Organele
teritoriale

Numărul cursurilor
organizate și al
angajaților instruiți

Decembrie

DMRU

În limita
surselor
bugetare

Raport
prezentat

Decembrie

DMRU

În limita
surselor
bugetare și
a asistenței
din surse
externă

Raport
prezentat

Decembrie

DMRU
CRI

În limita
surselor
bugetare

Raport
prezentat

Decembrie

DMRU
CRI

În limita
surselor
bugetare

Raport
prezentat

Decembrie

DMRU
CRI

În limita
surselor
bugetare

Raport
prezentat

12 grupe de instruire,
200 de persoane
instruite.

7.3.12.
Organizarea 7.3.12.1. Organizarea programelor
programelor educaționale educaționale interne, internaționale
interne și internaționale** și schimburi de experiență

7.3.13.
Evaluarea
programului de studii prin
realizarea
sondajelor/chestionarelor
de opinie și alte proceduri
de ghidare și consiliere în
carieră**

Seminare de
instruire/ședințe de
lucru desfășurate

În limitele
bugetelor
aprobate;
resurse
financiare
din contul
donatorului

7.3.13.1. Realizarea chestionării cu
angajatorii/ beneficiarii
7.3.13.2.
Elaborarea
planului
măsurilor de îmbunătățire a calității
studiilor cu remiterea acestuia
angajatorilor/ beneficiarilor

Numărul de sesiuni
desfășurate;
Numărul de
participanții
Chestionare/ Sondaj
realizat;
Raport întocmit însoțit
de plan de îmbunătățire
a calității studiilor

Plan elaborat și aprobat

Raport
prezentat
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7.3.13.3. Realizarea procedurilor
comune de ghidare și consiliere în
carieră
7.3.14. Elaborarea cadrului
normativ privind formarea
profesională în domeniul
pregătirii fizice**
7.3.15.
Perfecționarea
cadrului normativ privind
evaluarea
anuală
a
performanțelor
profesionale
ale
funcționarilor publici cu
statut special**
7.3.16.
Elaborarea
standardului ocupațional
pentru pompier/salvator

Proceduri comune de
ghidare și consiliere în
carieră elaborate și
aprobate
Proiect elaborat și
înaintat pentru aprobare

Regulament elaborat și
aprobat

Standard ocupațional
elaborat

Decembrie

DMRU

Iunie

DMRU

În limita
surselor
bugetare
În limita
mijloacelor
bugetare
alocate

Iunie

DMRU

În limita
mijloacelor
alocate

Decembrie

DMRU
CRI

Nu
necesită
cheltuieli

Raport
prezentat
Raport
prezentat

Raport
prezentat

OMAI
privind
aprobarea
standardului

Notă:
* - Acțiuni preluate din PAG 2020-2023;
** - Acțiuni preluate din Planul de activitate al MAI pentru anul 2021;
” - Termenul de realizare a acțiunii este mai extins, însă acțiunea urmează a fi inițiată în anul 2021;
Pentru acțiunile cu perioada de implementare mai lungă de 2021 va fi raportat progresul și acțiunile întreprinse pe parcursul anului.
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