
 

1 
 

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL MANAGERIAL  

AL INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PENTRU ANUL 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL CHIŞINĂU 2019 

  



 

2 
 

                                                                                                                                                    Anexă  

                                                                                                                                                                            ordinul şefului IGSU 

                                                                                                                                                                                            nr. 216 din 28  decembrie 2018 

Concluziile şi indicii de apreciere a analizei pentru anul precedent 

 

Activitatea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI, pe parcursul anului 2018, s-a axat pe îndeplinirea 

obiectivelor instituţionale primordiale precum: consolidarea segmentului de prevenire; desfăşurarea intervenţiilor pentru salvarea 

vieţii şi bunurilor materiale; îmbunătăţirea tacticelor şi procedurilor de acţiune, concomitent cu atragerea diferitor proiecte de 

peste hotare pentru asigurarea unei dotări performante, instruirea efectivului, etc. 

Aceste eforturi au vizat creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, reducerea timpului de reacţie şi desfăşurarea 

calitativă a acţiunilor de intervenţie. 

În scopul pregătirii organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile, au fost organizate 94 (101 în anul 2017) şedinţe 

ordinare ale comisiilor pentru situaţii excepţionale (CSE) la nivelul raional şi municipal, precum şi s-a participat la 153 (150 în 

anul 2017) şedinţe CSE extraordinare. De asemenea, în comun cu Agenţia Supraveghere Tehnică au fost verificate: 105 primării 

(187 în anul 2017),  36 servicii ale protecţiei civile (89 în anul 2017), 216 obiective economice (538  în anul 2017),  46 obiective 

periculoase din punct de vedere chimic (117 în anul 2017),  0 obiective periculoase din punct de vedere radioactiv (18 în anul 

2017), 6 edificii de protecţie (408 în anul 2017), 10 sectoare de alunecări de teren (421 în anul 2017), 101 sectoare cu pericol de 

inundaţie (1312 în anul 2017).  

De asemenea, în conformitate cu prevederile Planului calendaristic de pregătire a protecţiei civile pentru anul 2018, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1092 din 19 decembrie 2017, în perioada respectivă au fost efectuate aplicaţii în următoarele 

raioane: raionul Hînceşti (27 aprilie), UTA Găgăuzia (8 iunie), raionul Cahul (22 iunie), raionul Orhei (12 iulie), raionul Ştefan-

Vodă (28 septembrie), raionul Ungheni (12 octombrie) şi raionul Ialoveni (26 octombrie), cât şi efectuat controlul complex al 

sistemului automatizat de înştiinţare centralizată al protecţiei civile (21 iunie). 

 

Pe parcursul anului 2018, în scopul asigurării apărării împotriva incendiilor a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu 

la 5108 obiective (10886 în anul 2017) şi 131307 case de locuit (154235 în anul 2017). Astfel, au fost depistate 4066 (88553 în 

anul 2017) încălcări ale normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, dintre care 1852 (50700 în anul 2017) datorită 

acţiunilor întreprinse au fost înlăturate. Întru îndeplinirea prescripţiilor 161 (610 în anul 2017) de obiective au fost protejate cu 

instalaţii automate de prevenire şi stingere a incendiilor. Din cauza pericolului sporit de incendiu, au fost deconectate 414 (1942 

în anul 2017) sectoare ale reţelelor electrice, şi 533 (1181 în anul 2017) sobe defecte. 
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Efectuând o analiză a situaţiilor excepţionale, ce s-au produs în perioada anului 2018, constatăm, că numărul lor nu sa 

majorat în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2017 (de la 243 la 242).  

Paguba materială în urma situaţiilor excepţionale produse a fost de circa 298 mln. 095,7 mii comparativ cu 405 mln. 128,7 

mii în anul 2017. 

 

Pe tipuri, situaţiile excepţionale se prezintă astfel:  

- 161 situaţii cu caracter tehnogen (146 în anul 2017) - care au provocat decesul a 15 persoane, inclusiv 5 copii;  

- 71 situaţii cu caracter natural (92 în anul 2017) care au provocat o pagubă materială de 297 mln. 929,5 mii lei.  

- 10 situaţii cu caracter biologico-social (5 în anul 2017), 2 cazuri de intoxicaţie a oamenilor cu substanţe toxice şi alte 

substanţe (cazuri în grup) în urma cărora au decedat 3 copii şi au avut de suferit 22 persoane, inclusiv 17 copii, 3 cazuri de 

intoxicaţie a oamenilor în urma consumului produselor alimentare unde au avut de suferit 85 persoane, inclusiv 7 copii, 1 caz  de 

molipsire în grup de boli contagioase ale oamenilor unde au avut de suferit 80 persoane, 2 cazuri unice de îmbolnăvire cu boli 

exotice şi contagioase deosebit de periculoase ale animalelor agricole şi 2 epizootii. 

De asemenea, pe parcursul perioadei de raport s-au produs 1650 incendii, (1609 în 2017), soldate cu decesul a 120 

persoane, inclusiv 6 copii (comparativ cu 79 persoane, inclusiv 7 copii în anul 2017), traumatizarea a 36 persoane, şi un 

prejudiciu material în sumă de peste 67 mln. 190,3 lei, comparativ cu 58 mln. 579 mii lei în 2017. 

 

În vederea reacţionării operative la situaţiile excepţionale în cauză pe parcursul anului 2018, au fost efectuate 12724 

intervenţii (în medie 35 pe zi) în comparaţie cu 15101 intervenţii din aceeaşi perioadă a anului trecut (2017), dintre care 60 

intervenţii SMURD (2237 în anul 2017), 1739 lichidarea incendiilor (1778 în anul 2017), 4021 lichidarea focarelor de ardere 

(4238 în anul 2017), 2534 la deblocarea uşilor (2412 în anul 2017), 184 la salvarea persoanelor (86 în anul 2017), 264 salvarea 

animale (210 în anul 2017), 90 extragerea cadavrelor din fântâni şi bazine acvatice (95 în anul 2017), 491 la deblocări auto şi 

deblocare carosabil (923 în anul 2017), 86 descarcerare auto  (89 în anul 2017) şi 3255 alte tipuri intervenţii (3033 în anul 2017).   

Datorită intervenţiei prompte a efectivului de la incendii în republică au fost salvate 524 persoane şi bunuri materiale în 

sumă de circa 259 mln. 279 mii lei.  

De asemenea, în vederea gestionării calitative a situaţiilor excepţionale majore la indicaţia prim-ministrului a fost asigurată 

activitatea a 4 şedinţe ale Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a RM,  şi a 5 şedinţe operative pe lîngă dl. prim-ministru cît şi 

activat Centrul de Dirijare în Situaţii Excepţionale cu implicarea experţilor din toate instituţiile de resort. 

O soluţie de reducere a timpului de reacţie la diferite situaţii de urgenţă a fost crearea a 6 Posturi de salvatori şi pompieri în 

comun cu administraţiile publice locale.  
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În acest context, în baza Programului de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale RM (aprobat 

prin HG 202 din  14.03.2013), pe parcursul anului 2018, au fost lansate posturi salvatori şi pompieri în comun cu autorităţile 

publice locale în următoarele localităţi: s. Cuizăuca, r. Rezina (mai), s. Mărăndeni, r. Făleşti (mai), s. Speia, r. Anenii Noi (iunie), 

s. Larga, r. Briceni (iunie), s. Gribova, r. Drochia (august), s. Ucrainca, r. Căuşeni (decembrie). 

Totodată, în scopul minimalizării riscului de producere a cazurilor de incendii şi intoxicaţiilor în sectorul locativ, prioritar la 

persoanele în etate şi singuratice, precum şi familiile social-vulnerabile, pentru anul 2018, în conformitate cu obiectivele politicii 

naţionale, s-a iniţiat Campania de stat cu sloganul ”O Casă protejată – o viaţă salvată”, începând cu data de 01 februarie 2018. 

Astfel, pe parcursul anului 2018, au fost montate 4600 detectoare de fum în 4529 de gospodării ale persoanelor din grupurile de 

risc cu forţele subdiviziunilor teritoriale ale IGSU. 

 

Generalizând activitatea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pe parcursul anului 2018, se accentuează 

necesitatea intensificării lucrului în domeniul prevenirii situaţiilor excepţionale şi incendiilor, acumulării informaţiei din teritoriu 

şi organizării procesului de instruire în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor.  

 

Reieşind din cele expuse se consideră activitatea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al  MAI în anul 2018 

drept bună. 

 

În acest context principalele direcţii de activitate ale Inspectoratului în anul 2019 se propun: 

- Continuarea desfăşurării Campaniei de Stat cu sloganul ”O Casă protejată – o viaţă salvată”; 

 - Atragerea fondurilor europene necesare implementării proiectelor de dezvoltare instituţională, în scopul asigurării creşterii 

capacităţii de răspuns la situaţii excepţionale, inclusiv incendiilor; 

- Continuarea activităţilor de prevenire a situaţiilor excepţionale, inclusiv incendiilor prin educarea, instruirea şi informarea 

populaţiei, în special generaţiei tinere; 

- Îmbunătăţirea şi reînnoirea graduală a bazei tehnico-materiale a subdiviziunilor Inspectoratului, aducerea acesteia la 

valorile prevăzute în actele normative ce reglementează normele de dotare cu atragerea mijloacelor financiare, în scopul 

funcţionării eficiente a Inspectoratului; 

-  Cooperarea cu partenerii străini privind dotarea subdiviziunilor IGSU cu autospeciale şi echipament de intervenţie;  

 - Participarea la evenimentele reciproce internaţionale de specialitate, schimburi de experienţă, instruiri şi lecţii practice etc. 

ce ţin de domeniul de pregătire şi răspuns la dezastre. 
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Nr Obiectivele 

 

Acţiunile Responsabili 

de 

implementare 

Termenul 

de 

realizare 

 

Acoperi-

rea 

financia-

ra/ 

costurile 

aferente 

Indicatorul de 

performanţă/ 

progres 

Proceduri 

de 

raportare 

Notă 

CAPITOLUL I ACTIVITATEA MANAGERIALĂ  

1. MĂSURI ORGANIZATORICE 

1) Asigurarea executării programului de stat şi planurilor naţionale 

1. 

Sporirea capacităţii de 

reacţie a Republicii 

Moldova, coordonarea 

interinstituţională şi 

comunicarea în situaţii de 

criză 

1. Participarea reprezentanţilor 

autorităţilor administraţiei 

publice centrale la şedinţele de 

lucru ale subcomitetelor 

Înaltului Comitet pentru Situaţii 

de Urgenţă (SCEPC) al NATO 

DCIMP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Participare asigurată 

la şedinţele de lucru 

Note 

informative 

IGSU 

 

DCI 

al 

MAI 

Planului 

Individual 

de Acţiuni  

al 

Parteneriatul

ui Republica 

Moldova – 

NATO 

pentru anii 

2017-2019, 

aprobat prin 

HG 736 din 

13.09.2017 
2. Participarea la exerciţiile 

organizate de EADRCC/NATO 

DGPCO, 

DCIMP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Participare asigurată 

la conferinţele de 

planificare; 

Nivelul de pregătire 

în caz de urgente, 

sporit 
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  3. Consolidarea capacităţilor 

instituţionale pentru 

implementarea prevederilor  

Convenţiei de la Helsinki cu 

privire la efectele 

transfrontaliere ale accidentelor 

industriale prin introducerea în 

legislaţia naţională a 

prevederilor Directivei 2012/18 

UE a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 4 iulie 2012 

privind controlul pericolelor de 

accidente majore care implică 

substanţe periculoase 

DPC 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Participarea la 

şedinţele grupului 

de lucru; 

Acte legislative şi 

normative avizate 
Note 

informative 

IGSU 

 

DCI 

al 

MAI 

 
Planului 

Individual 

de Acţiuni  

al 

Parteneriatul

ui Republica 

Moldova – 

NATO 

pentru anii 

2017-2019, 

aprobat prin 

HG 736 din 

13.09.2017 

4. Participarea la evenimentele 

reciproce internaţionale de 

specialitate, schimburi de 

experienţă, instruiri şi lecţii 
practice etc., ce ţin de domeniul 

de pregătire şi răspuns la 

dezastre  

DCIMP, 

Direcţiile şi 

Secţiile 

aparatului 

IGSU 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de 

evenimente 

participante 

Planul de 

acţiuni al 

MAI de 

realizare a 

PNAAA-

2017-2019 

 

Ord. MAI 

nr. 201 din 

14.06.18 

2. 

Implementarea Acordului 

dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

României privind ajutorul 

reciproc pentru 

intervenţiile 

transfrontaliere în caz de 

urgenţe medicale 

Implementarea Proiectului 

transfrontalier Serviciul Mobil 

de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare (SMURD-2 

DL, 

Echipa de 

management 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat, 

 

Surse 

externe 

 

Proiect implementat 

Note 

informative 

MAI 

Acordul 

Guvernului 

R.M.-

Guvernul 

României 



 

7 
 

3. 

Asigurarea protecţiei 

populaţiei în situaţii 

excepţionale 

Finalizarea proiectului 

„Developing a territorial early 

warning system for flood 

emergencies in the Prut river 

region (TEAWAS)”, care a fost 

implementat de către IGSU al 

MAI al Republicii Moldova (în 

calitate de Aplicant) de comun 

cu Direcţia Serviciului de Stat 

al Ucrainei pentru Situaţii 

Excepţionale în regiunea 

Cernăuţi (în calitate de 

Partener) 

DCIMP Semestrul I Fonduri UE 

Notificarea 

oportună şi 

informarea 

cetăţenilor şi a 

autorităţilor publice 

Din localităţile 

Criva, Lipcani 

Note 

informative 

IGSU 

 

GIZ 

Programul 

de finanţare 

din cadrul 

Instrumentul

ui European 

de 

Vecinătate 

prevăzut 

pentru 

perioada 

2014-2020 

(Programul 

de cooperare 

transfrontali

eră 

4. 

Creşterea capacităţii 

Inspectoratului la misiuni 

internaţionale şi 

Apropierea de Mecanismul 

protecţiei civile al UE 

1. Analiza posibilităţii privind 

crearea modulului de intervenţie 

la „Operaţiuni de căutare şi 

salvare în zone urbane cu 

condiţii de dificultate medie” 

DGPCO 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

 

Posibilitate 

examinată 

Note 

informative 

IGSU 

PDS al 

IGSU  

2017-2019 

2. Analiza posibilităţii privind 

“Crearea modulului de Pompare 

de mare capacitate” 
DPC 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

Posibilitate 

examinată 

3. Analiza posibilităţii privind 

“Crearea sub-modulului de 

asigurare logistică pentru 

modulele de intervenţie, care să 

le asigure autosuficienţa” 

DL 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

 

Posibilitate 

examinată 
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4. Schimb de experienţă şi 

aplicarea practicii partenerilor 

deja acreditaţi 

 

 

 

 

 

DCIMP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

 

Participare la  

misiuni de căutare şi 

salvare la nivel 

internaţional; 

Practică 

internaţională 

analizată; 

Experienţa altor 

state implementată Note 

informative 

IGSU 

PDS al 

IGSU  

2017-2019 
5. Efectuarea unui studiu 

privind necesarul de dotare  DGPCO,  

DPC, DL 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

Studiu efectuat 

6. Elaborarea caietului de 

sarcini 
DGPCO,  

DL 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Caiet de sarcini 

elaborat 

7. Planificarea surselor de 

finanţare 

DGPCO, 

DL,  

DEF 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Surse de finanţare 

planificate 

5. 

Îmbunătăţirea cooperării 

care să conducă la un 

sistem mai rezilient de 

protecţie civilă şi de 

gestionare a riscurilor de 

dezastre în Republica 

Moldova, bazat pe bunele 

practici ale UE şi o 

cooperare mai strânsă cu 

mecanismul de protecţie 

civilă al UE 

Studierea experienţei UE în 

domeniul PC şi 

managementului dezastrelor de 

către experţii MAI prin 

intermediul Mecanismului 

(Programului de schimb pentru 

experţi), în limitele capacităţii 

programului 

DCIMP,  

DPC, DGPCO, 

DSP, DRU, 

CRI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de vizite 

de studiu, cursuri de 

instruire 

MAI 

Planul de 

acţiuni al 

MAI de 

realizare a 

PNAAA-

2017-2019 

 

Ord. MAI 

nr. 201 din 

14.06.18 
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6. 

Îmbunătăţirea politicilor de 

prevenire, în conformitate 

cu dispoziţiile acquis-ului 

şi bunele practici ale UE, 

pentru accidentele 

industriale majore care 

implică materiale 

periculoase 

1. Crearea grupului de lucru 

pentru elaborarea conceptului 

de reabilitare a sistemelor de 

notificare timpurie  

DTIC 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Grup de lucru creat 

Note 

informative 

IGSU 

Planul de 

acţiuni al 

MAI de 

realizare a 

PNAAA-

2017-2019 

 

2. Elaborarea conceptului de 

reabilitare a sistemelor de 

notificare timpurie 

DTIC, 

DGPCO, DPC, 

DSP 

Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Concept de 

reabilitare a 

sistemelor de 

notificare timpurie 

elaborat    

7. 
Valorificarea proiectului 

UE PPRD East 2 

1. Desfăşurarea activităţilor 

privind îmbunătăţirea 

procesului de colectare şi 

prelucrare a datelor privind 

consecinţele SE în cadrul 

proiectului PPRD-Est 2 

DGPCO 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Vizite de studiu, 

documente 

elaborate 
Note 

informative 

MAI 

Planul de 

acţiuni al 

MAI de 

realizare a 

PNAAA-

2017-2019 

 

Ord. MAI 

nr. 201 din 

14.06.18 

2. Consolidarea suportului ţării 

gazdă prin elaborarea 

proiectului Legii privind 

modificarea şi completarea unor 

acte legislative 

DGPCO 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Proiect de Lege 

elaborat şi aprobat 

8. 

Asigurarea comunicării 

efective 24/7, inclusiv a 

schimbului de alerte 

timpurii şi de informaţii 

privind situaţiile de urgenţă 

la scară largă care 

afectează UE şi Republica 

Moldova, precum şi ţările 

terţe în care oricare dintre 

părţi este implicată în 

răspunsul în caz de 

dezastre 

Desfăşurarea antrenamentelor 

periodice de comunicare şi 

schimb de informaţii între 

serviciile operative de 

dispecerat 24/7, conform 

programului agreat cu ERCC 

DGPCO 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de 

antrenamente 

desfăşurate 

Note 

informative 

MAI 

Planul de 

acţiuni al 

MAI de 

realizare a 

PNAAA-

2017-2019 

 

Ord. MAI 

nr. 201 din 

14.06.18 
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9. 

Realizarea unei construcţii 

instituţionale performante, 

elaborarea structurii 

organizaţionale şi stabilirea 

efectivului numeric al 

subdiviziunilor IGSU, 

comparabile cu cele din 

ţările UE 

 

1. Ajustarea necesarului de 

personal în cadrul 

subdiviziunilor de intervenţie a 

IGSU 

DRU,  

DSP, DGPCO,  

DPC, DJ, 

DEF, DL 

Semestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Efectiv conformat 

rigorilor 

Regulamentelor 

DSP 

Note 

informative 

MAI 

HG nr. 908 

din 

05.11.2014 

privind 

reglementare

a organizării 

forţelor şi 

mijloacelor 

IGSU 

2. Dotarea cu mijloace tehnice 

speciale necesare a 

subdiviziunilor IGSU 

DSP, 

 DL, DEF, 

DCIMP, 

DGPCO, DPC 

(subdiviziunile 

teritoriale)  

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Aprecierea 

necesităţilor de 

intervenţie 

3. Atragerea investiţiilor prin 

intermediul partenerilor externi 

şi în baza acordurilor de 

colaborare. 

DSP, 

 DL, DEF, 

DCIMP, 

DGPCO, DPC 

(subdiviziunile 

teritoriale) 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Proiecte în curs de 

implementare; 

Renovarea bazei 

tehnico materiale a 

IGSU  

10. 

Sporirea siguranţei 

cetăţenilor prin ridicarea 

capacităţii de intervenţie în 

localităţile rurale 

1. Consultări cu experţii  din 

țările unde activează pompieri 

(voluntari) în cadrul APL 

DSP,  

CRI 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

 

Elaborarea 

proiectului de 

implementare a 

voluntarilor în 

situații excepționale 

Note 

informative 

IGSU 

Hotărârea 

Guvernului 

nr. 202 din 

14.03.2013 

 

PDS al 

IGSU 

2017-2019 

2. Crearea noilor posturi 

teritoriale de salvatori și 

pompieri, inclusiv pe bază de 

voluntariat 

DSP, 

DL 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

Posturi noi în 

localităţile rurale cu 

rază de intervenţie 

pînă la 10-20 km 

3. Organizarea şi desfăşurarea 

instruirilor  aplicaţiilor practice, 

în comun cu pompierii din 

cadrul SPTSP a APL, inclusiv a 

voluntarilor 

DSP, 

CRI 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

Efectiv instruit; 

Intervenţii 

calitative; 

Persoane şi bunuri 

materiale salvate; 

Populaţie protejată 
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2) Asistenţa juridică, elaborarea actelor normative 

11. 

Reprezentarea intereselor 

IGSU în instanţele de 

judecată, organele 

autorităţi-lor publice şi 

asociaţiile obşteşti în 

problemele juridice 

1. Participarea  în exa-minarea 

cauzelor civile cu implicarea 

IGSU 

DJ Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de cauze 

civile la care s-a 

asigurat  reprezenta-

ea IGSU 

Note 

informative 

IGSU 

Acte 

normative 

2. Cooperarea cu  APL şi 

formaţiunile neguvernamentale, 

expunerea şi menţinerea 

intereselor IGSU 

DJ, 

(în funcţie de 

caz alte 

subdiviziuni al 

IGSU) 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de 

reprezentări a IGSU 

în instanţe de 

judecată; 

Numărul cazurilor 

de cooperare cu 

APL şi ONG-urile 

12. 

Evidenţa şi gestiunea 

actelor legislative şi 

normative de politici în 

domeniul apărării 

împotriva incendiilor 

Elaborarea și coordonarea 

proiectelor actelor legislative și 

normative în domeniul apărării 

împotriva incendiilor 

DSP,  

DJ 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Participarea la 

elaborarea actelor 

normative 

 

 

Note 

informative 

IGSU 

Acte 

legislative şi 

normative 

13. 

Consolidarea 

Reglementării tehnice în 

domeniul de de apărare 

împotriva incendiilor în 

Republica Moldova 

Elaborarea proiectului Hotărârii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea Reglementării 

tehnice “Reguli generale de 

apărare împotriva incendiilor în 

Republica Moldova 

DSP, 

DJ 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Proiect elaborat şi 

aprobat; 

Cadrul legal în 

domeniul securităţii 

la incendiu 

perfecţionat şi 

modernizat; 

Servicii publice de 

calitate 

Note 

informative 

IGSU 

Proiect de 

iniţiativă 
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14. 

Asigurarea unei cooperării 

eficiente cu APL pentru 

activitatea serviciului 

(postului) teritorial de 

salvatori și pompieri 

1. Elaborarea și aprobarea 

Acordului-tip de asociere 

intercomunitară între 

autoritățile APL ale UAT  

privind asigurarea  organizării 

Serviciului teritorial de 

salvatori şi pompieri 

DSP, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

II 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Proiect elaborat; 

Implicarea eficientă 

a UAT la 

întreținerea 

Serviciului teritorial 

de salvatori şi 

pompieri  

Note 

informative 

MAI 

HG. 595 din 

26.06.2018 

2. Elaborarea și coordonarea 

Regulamentelor privind 

organizarea şi funcţionarea 

Serviciului teritorial de 

salvatori şi pompieri. 

DSP, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Regulamente create 

și aprobate de către 

APL în coordonare 

cu IGSU 

 

3. Elaborarea și coordonarea 

Acordurilor de parteneriat între 

IGSU al MAI şi autoritățile 

APL pentru organizarea şi 

funcţionarea Serviciului 

teritorial de salvatori şi 

pompieri 

DSP, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Acorduri elaborate 

și aprobate de către 

APL în coordonare 

cu IGSU 

15. 

Stabilirea modalităţii unice 

privind portul şi condiţiile 

de acordare şi folosire a 

uniformei, echipamentului 

de protecţie şi însemnelor 

distinctive ale personalului 

în cadrul Serviciului 

(postului) teritorial de 

salvatori şi pompieri 

Elaborarea proiectului Hotărârii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea uniformei, 

echipamentului de protecţie şi 

însemnelor distinctive ale 

personalului postului teritorial 

de salvatori şi pompieri 

DSP, 

DJ 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Adoptarea şi 

punerea în aplicare 

a uniformei, 

echipamentului de 

protecţie şi 

însemnele 

distinctive ale 

personalului 

postului teritorial de 

salvatori şi pompieri 

Note 

informativ

e 

IGSU 

HG. 595 din 

26.06.2018 

3) Asigurarea analizei şi controlul activităţii de serviciu şi operative 

16. 

Organizarea procesului de 

evidenţă, monitorizare, 

analiză şi sistematizare a 

1. Efectuarea evidenţei 

situaţiilor excepţionale şi 

incendiilor  

DGPCO Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Indici statistici 

elaboraţi 

Note 

informative 

IGSU 

H.G. 1076 

din 

16.11.2010 
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datelor cu privire la 

situaţiile excepţionale şi 

incendii 

2. Colectarea, sistematizarea şi 

prelucrarea informaţiei privind 

situaţiile excepţionale şi 

incendiile 

DGPCO Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Date statistice 

prelucrate şi 

analizate 

 

Biroul 

Naţional de 

Statisctică 

a R.M. 

 

 

Ordinul 

SPCSE 139 

din 

04.09.2012 

3. Publicarea datelor deschise 

pe portalul www.date.gov.md 

cu asigurarea standardelor de 

calitate  

DGPCO 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de seturi 

de date 

actualizate/publicate 

H.G. nr. 

1172 din 

2018 

4. Prezentarea informaţiei 

privind numărul de situaţii 

excepţionale şi incendii către 

Biroul Național de Statistică 

DGPCO Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Date agregate pe 

țară și în aspect 

teritorial 

H.G. 

nr.____ din 

___ 

17. 

Asigurarea analizei şi 

controlul activităţii de 

serviciu şi operative în 

subdiviziunile teritoriale 

ale IGSU 

1. Desfăşurarea controalelor 

inopinate privind nivelul de 

pregătire pentru acţiuni în SE a 

subdiviziunilor teritoriale ale 

IGSU DGPCO 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Subdiviziuni 

antrenate pentru 

acţiuni de aducere 

în stare de pregătire; 

Activitate 

organizată în 

condiţii de câmp; 

Situaţii tactice 

rezolvate 
Note 

informative 

IGSU 

 

Acte 

normative 

IGSU 

2. Efectuarea controlului 

privind executarea măsurilor 

stabilite în planurile 

manageriale pentru anul 2019 a 

Direcţiilor şi Secţiilor SE 

teritoriale 

DGPCO Octombrie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Control desfăşurat; 

Rapoarte elaborate 

 

3. Participarea in cadrul 

antrenamentelor organizate cu 

efectivul punctelor teritoriale de 

dirijare in situaţii excepţionale DGPCO 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Persoane instruite; 

Numărul de şedinţe 

la care s-au 

participat 

http://www.date.gov.md/
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4) Planificarea activităţii de serviciu şi operative 

18. 
Planificarea activităţii de 

serviciu şi operative 

1. Actualizarea Planului PC a 

R.M. în caz de SE 
DGPCO 

Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat  

Plan actualizat 

Note 

informative 

IGSU 

 

 

Directiva nr. 

210-d din 

22.04.2015, 

 

Acte 

normative 

IGSU 

2. Actualizarea Planului de 

aducere în stare de pregătire 

pentru acţiuni în SE 

DGPCO Trimestrul I 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Plan actualizat 

3. Actualizarea Planului 

republican de antrenare a 

forţelor şi mijloacelor la 

lichidarea consecinţelor SE 

(incendiilor) 

DSP,  

DGPCO  

Trimestrul I  

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Plan actualizat 

4. Elaborarea Planului 

managerial al IGSU pentru anul 

2020 

DGPCO Noiembrie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Plan elaborat şi 

aprobat 

Ordinul 

IGSU nr. 65 

din 

24.04.2018 

 

 

5) Asigurarea disciplinei de serviciu; 

19. 

Acumularea, gestionarea şi 

analiza informaţiei privind 

starea disciplinei în cadrul 

IGSU 

1. Asigurarea respectării 

regimului de incompatibilităţi, 

interdicţii şi restricţii 

SSI Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

Numărul de cazuri 

de incompatibilităţi, 

interdicţii şi 

restricţii atestate şi 

soluţionate în cadrul 

IGSU Note 

informative 

IGSU 

Acte 

normative 

2. Asigurarea respectării 

normelor de etică şi deontologie 
SSI Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

Numărul de cazuri 

de încălcare a 

normelor de etică şi 

deontologie 

documentate şi 

sancţionate 

disciplinar 
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3. Asigurarea elucidării 

cazurilor influenţelor 

necorespunzătoare 

SSI Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

Numărul de cazuri 

de influenţă 

necorespunzătoare 

denunţate şi 

soluţionate  

20. 

Măsuri de prevenire 

privind respectarea 

obligaţiilor şi a disciplinei 

de serviciu 

Efectuare controalelor inopinate 

şi planificate 
SSI Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

Numărul de 

controale efectuate 

în cadrul 

subdiviziunilor 

IGSU 

Note 

informative  

IGSU 

Acte 

normative 

2. MENŢINEREA CAPACITĂŢII DE INTERVENŢIE ŞI REACŢIONARE LA SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI SITUAŢII EXCEPŢIONALE 

 

21. 

Creşterea capacităţilor 

operaţionale ale IGSU al 

MAI prin îmbunătăţirea 

tehnico-materială a 

Unităţilor de Salvatori şi 

Pompieri teritoriale 

1. Finalizarea şi darea în 

exploatare a Unităţilor de 

salvatori şi pompieri Cahul 
DL, DCIMP, 

DSP, 

DSE Cahul 

SSE Cantemir, 

SSE Taraclia, 

 

Semestrul I 

Finanţare 

acoperită de 

către 

Guvernul 

SUA 

Unităţi de salvatori 

şi pompieri 

renovate; 

 

Îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

activitate ale 

subdiviziunilor 

teritoriale ale IGSU; 

 

Creşterea 

capacităţilor 

operaţionale ale 

IGSU 

Note 

informative 

IGSU 

Acordul 

dintre 

Guvernul 

Statelor 

Unite ale 

Americii şi 

Guvernul 

Republicii 

Moldova cu 

privire la 

cooperare în 

vederea 

facilitării 

acordării 

asistenţei, 

semnat la 

Chişinău la 

21 martie 

1994 

2. Renovarea Unităţii de 

salvatori şi pompieri Cantemir Trimestrul 

IV 

3. Finalizarea proiectului de 

construcţie a Unităţii de 

salvatori şi pompieri Taraclia 

Trimestrul 

III 

4. Demararea proiectului de 

consolidare a Unităţii de 

salvatori şi pompieri Ungheni 

DCIMP,  

DL, 

DSE Ungheni 

Trimestrul 

III 

5. Demararea proiectului de 

construcţie a Unităţii de 

salvatori şi pompieri Hînceşti 

DCIMP,  

DL, 

DSE Hînceşti 

Trimestrul I 
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6. Aprobarea proiectului de 

construcţie a Unităţii de 

salvatori şi pompieri Anenii Noi 

DCIMP,  

DL, 

SSE Anenii 

Noi, 

DSE mun. 

Chişinău 

Trimestrul 

II 

7. Demararea proiectului de 

construcţie a Unităţii de 

salvatori şi pompieri Şoldăneşti 

DCIMP,  

DL, 

SSE Şoldăneşti 

DSE Orhei 

Trimestrul 

IV 

8. Finalizarea construcției 

Postului de Salvatori și 

Pompieri Sănătăuca a SSE 

Florești 

DPC,  

DSP, 

DL, DEF,  

SSE Floreşti 

DSE Soroca 

Trimestrul 

IV 

Bugetul de 

Stat, Fondul 

de 

Reintegrare a 

țării, Bugetul 

APL de 

nivelul II 

22. 

Îmbunătăţirea şi 

modernizarea capacităţilor 

de instruire ale IGSU 

1. Identificarea surselor externe  

CRI,  

DCIMP, DL, 

DEF, DPC 

DGPCO 

Trimestrial 

Surse 

externe  

 

În limita 

bugetului 

aprobat, 

 

 

Resurse externe 

identificate 

Note 

informative 

IGSU 

PDS 

2017-2019 

al IGSU 

2. Efectuarea studiului de 

fezabilitate privind crearea unui 

Centru de instruire modern 

Studiu de 

fezabilitate elaborat 

3. Proiecte de finanţare cu 

atragerea investitorilor străini 

Echipament şi utilaj 

de instruire procurat 

23. 

Ridicarea capacităţii de 

acţiuni în cazul pericolului 

sau declanşarea situaţiilor 

excepţionale 

1. Desfăşurarea Exerciţiilor de 

Stat Major în cadrul Centrului 

de dirijare în situaţii 

excepţionale al Comisiei pentru 

Situaţii Excepţionale a R.M. 
DGPCO Iunie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

Şedinţe de instruire 

desfăşurate; 

Exerciţii de Stat 

Major desfăşurate 

Note 

informative 

IGSU, 

MAI 

Planul de 

acţiuni al 

MAI de 

realizare a 

PNAAA-

2017-2019 

Ord. MAI 

nr. 201 din 

14.06.18 
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2. Desfăşurarea instruirilor cu 

grupurile de planificare şi 

operaţii din cadrul Centrului de 

dirijare în situaţii excepţionale  

al CSE a R.M 

DGPCO 
Trimestrul 

II 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

Persoane instruite 

Note 

informative 

IGSU 

- 

24. 

Ridicarea nivelului de 

intervenţie a 

subdiviziunilor de 

scafandrieri 

 

 

 

1. Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor de instruire 

CRI, 

DGPCO 
Semestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

2 cursuri de 

instruire desfăşurate 

pe an Notă 

informativă 

IGSU 

Acte 

normative 

IGSU 

 
2. Desfăşurarea colocviului 

anual pentru admiterea la 

scufundări 

DGPCO 

 

Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Colocvii 

desfăşurate; 

Rezultate obţinute 

3. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

 

1) Lucrul cu cadrele şi protecţia socială a angajaţilor 

25. 

Elaborarea noului Stat de 

Personal al IGSU al MAI, 

(Urmare aprobării 

Hotărârii Guvernului cu 

privire organizarea şi 

funcţionarea, efectivul-

limită şi structura 

organizatorică). 

1. Elaborarea draftului de stat 

de personal. 
DRU  

(după 

consultarea 

iniţială cu 

subdiviziunile 

de resort ale 

IGSU al MAI) 

 

Semestrul II 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Statul de personal 

avizat de Cancelaria 

de Stat 
Notă 

informativă 

MAI 

Proiectul 

Hotărârii 

Guvernului 

cu privire 

organizarea 

şi 

funcţionarea, 

efectivul-

limită şi 

structura 

organizatoric 

2. Avizarea statului de personal 

la Cancelaria de Stat. 

3. Aprobarea statului de 

personal la MAI. 

Statul de personal 

aprobat de Ministrul 

Afacerilor Interne 

26. 

Elaborarea Regulamentului 

de organizare şi 

funcţionarea, precum şi a 

fişelor de post ale Direcţiei 

RU (Urmare aprobării noii 

structuri organizatorice a 

IGSU al MAI) 

1. Elaborarea proiectului de 

Regulament 
DRU, 

Direcţiile, 

secţiile de 

profil 

Semestrul II 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Regulament 

elaborat şi aprobat 
Notă 

informativă 

IGSU al 

MAI 

Proiectul 

Regulament

ului de 

organizare şi 

funcţionare a 

subdiviziunii 

resurse 

umane a 

IGSU al 

MAI 

2. Elaborarea  fişelor de post 

Fişe de post 

elaborate şi 

aprobate. 
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27. 

Realizarea complexului de 

proceduri de lucru la 

compartimentul Cariera 

funcţionarului public cu 

statut special din cadrul 

MAI 

1. Selectarea, angajarea în 

funcţiile publice cu statut 

special 

DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Anunţuri publicate 

pe pagina web a 

IGSU al MAI 

(dse.md) 
Note 

informative  

IGSU al 

MAI 

 

Note 

informative  

MAI 

1. Legea 

nr.288 din 

16.12.2016 

 

2. Ord. MAI 

nr.182 din 

29.06.2015  

 

 3. HG 

nr.460 din 

22.06.2017 

şi 

ord.SPCSE 

nr.123 din 

04.07.201 

2. Acordarea gradelor speciale 
DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de 

perersoane selectate 

pentru angajare 

3. Realizarea procedurilor de 

stabilire a sporurilor pentru 

performanţă 

 

DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de 

concursuri, 

transferuri etc 

4. Asistenţa privind procedurile 

de transfer, promovare, 

detaşarea, suspendare, 

reîncadrarea,  concediere 

DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de  posturi 

competate  

28. 

Realizarea complexului de 

activităţi privind 

gestionarea resurselor 

umane din cadrul IGSU al 

MAI 

1.Completarea şi modificarea 

(la necesitate) a statului de 

personal şi a statelor de 

organizare 

DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Stat de personal şi 

state de organizare 

completate sau 

modificate la 

necesitate 

(ordine aprobate) 

Note 

informative 

IGSU al 

MAI 

 

Note 

informative 

MAI 

1.ord.MAI 

nr.387 din 

24.12.2014 

 

2.ord.MAI  

nr.186 din 

30.06.2015 

 

2.Gestionarea resurselor umane, 

prin asigurarea evidenţei 

dosarelor personale. 

DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

3. Revizuirea şi completarea 

Sistemului informaţional 

„Colaborator”. 

DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Revizuire efectuată 

şi ajustări 

implementate 

29. 

Realizarea activităţii 
privind declararea averii şi 

intereselor personale 

1.Actualizarea Registrului 

electronic al subiecţilor 

declarării averii şi intereselor 

personale 

DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de subiecţi 

înregistraţi 
Note 

informative 

IGSU al 

MAI 

Legea 

nr.133 din 

17.06.2016 

„Privind 

declararea 

averii şi 

intereselor 

personale” 

2.Monitorizarea depunerii 

declaraţiilor de avere şi interese 

personale 

DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Semnături 

electronice eliberate 

şi anulate 
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30. 

Organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor cultural – 

educative internaţionale, 

naţionale, la  indicaţia 

MAI al RM, sau  

tradiţional marcate de 

IGSU al MAI Activităţi 
consacrate: 

 

1. Retragerii trupelor sovietice 

din R.D. Afganistan; 

DRU, 

DSE teritoriale 

15 februarie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de măsuri 

organizate şi 

desfăşurate 

Note 

informative 

IGSU al 

MAI 

 

Note 

informative 

MAI 

Ordinele şi 

dispoziţiile 

MAI al RM 

şi ale IGSU 

al MAI. 

2. Zilei de comemorare a 

începutului conflictului armat 

din primăvara-vara anului 1992 

2 martie 

3. Zilei Internaţionale a femeii; 8 martie 

4. Zilei salvatorului 

 
5 aprilie 

5. Comemorarea accidentului 

nuclear de  la centrala atomo-

electrică Cernobîl 

26 aprilie 

6. Zilei Internaţionale a 

copilului 
1 iunie 

7. Zilei Independenţei 

 
27 august 

8. Anului Nou 25-30 

decembrie 

31. 

Realizarea complexului de 

activităţi privind protecţia 

socială a angajaţilor IGSU 

precum şi acordarea 

asistenţei (în limitele 

competenţei)  a veteranilor 

şi pensionarilor MAI 

1. Realizarea procedurii privind 

achitarea îndemnizaţiei de 

asigurare obligatorie de stat, în 

cazul contractării traumelor în 

legătură cu exercitarea 

atribuţiilor de serviciu 

DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de materiale 

examinate la 

compartimentul 

protecţie socială atât 

a angajaţilor IGSU, 

cît şi veteranilor, 

familiilor celor 

decedaţi la datorie 

Note 

informative 

IGSU al 

MAI 

 

Note 

informative 

MAI 

Ord. MAI 

nr.386 din 

20.12.2017 

 

Legea 

asigurării cu 

pensii a 

militarilor a 

persoanelor 

din corpul 

de comandă 

şi din trupele 

organelor 

afacerilor 

interne. 

2. Realizarea procedurii privind 

achitarea îndemnizaţiei pentru 

închirierea spaţiului locativ. 

DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 
Adresări de ajutor 

financiar parvenite 

în adresa conducerii 

IGSU al MAI 

3. Realizarea procedurii privind 

perfectarea materialelor 

confirmatorii la compartimentul 

Pensionare 

DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 
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4. Realizarea procedurii privind 

perfectarea materialelor 

confirmatorii la compartimentul 

Pensii pentru dizabilitate sau 

pierderea întreţinătorului 

DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

5. Colaborarea cu: 

- consiliul de veterani al IGSU; 

- Asociaţia sindicală 

„Salvatorul”; 

- subdiviziunea de resort din 

cadrul Aparatului central al 

MAI 

DRU, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

32. 

Asigurarea participării 

angajaţilor IGSU al MAI la 

Controlul medical 

profilactic obligatoriu (În 

colaborare cu Serviciul 

medical al MAI) 

1. Realizarea procedurii de 

interacţiune cu Serviciul 

Medical al MAI privind 

evidenţă  efectivului supusă 

controlului medical profilactic 

DRU, 

DSE teritoriale 

(şeful CDIO 

„Sud” şi 

„Nord”) 

Conform 

graficului 

aprobat de 

MAI 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de angajaţi 

care au fost supuşi 

controlului medical 

profilactic 

obligatoriu în cadrul 

structurilor 

medicale teritoriale 

ale MAI 

Notă 

informativă 

IGSU al 

MAI 

 

Ordin al 

MAI 

(se emite 

anual) 

33. 

Organizarea odihnei de 

vară a copiilor din familiile 

colaboratorilor căzuţi la 

datorie sau deveniţi 
invalizi în rezultatul 

desfăşurării activităţii de 

serviciu 

1. Gestionarea evidenţelor 

privind copiii din familiile 

colaboratorilor căzuţi la datorie 

sau deveniţi invalizi în 

rezultatul desfăşurării activităţii 

de serviciu 

DRU, 

DSE teritoriale 
Semestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Evidenţă gestionată, 

Numărul de copii 

identificaţi 

Note 

informative 

IGSU al 

MAI 

 

Note 

informative 

MAI 

Ordin, 

dispoziţie 

ale MAI al 

RM 

(se emite 

anual) 

2. Perfectarea graficului privind 

perioadele de odihnă. DRU, 

DSE teritoriale 
Semestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Grafic elaborat 

 

 

3. Organizarea îndreptării 

(transportării) la locaţie 
DRU, 

DSE teritoriale 
Semestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de copii 

care s-au odihnit 

34. 
Planificarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de 

1. Organizarea şi desfăşurarea 

Sondajelor 
SAP 

Trimestrul 

IV/ 

În limita 

bugetului 

Sondaje desfăşurate Note 

informative 
HG nr.460 

din 
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diagnoză organizaţională, 

asistenţă, evaluare şi de 

intervenţie psihologică 

specializată pentru 

personalul din cadrul 

IGSU, sinistraţi şi victime 

ale situaţiilor excepţionale 

 

 

2. Realizarea testărilor 
psihologice 

Trimestrial aprobat Evaluări psihologice 

desfăşurate 

IGSU al 

MAI 

 

Note 

informative 

MAI 

22.06.2017 

 

Legii nr. 288 

din 16 

decembrie 

2016 

 

Ord. nr.306 

din 

16.11.2015 

 

Ord. MAI 

nr.178 din 

16.06.2014 

 

Ord. SPCSE 

nr.178 din 

21.08.2014 

 

Actele 

normative 

ale MAI şi 

IGSU 

3. Desfăşurarea şedinţelor de 

consiliere psihologică 

Şedinţe de 

consiliere 

psihologică 

desfăşurate 

4. Organizarea şi desfăşurarea 

training-urilor 

Număr de angajaţi 

testaţi, chestionaţi 

5. Desfăşurarea cursurilor de 

instruire  

Cursuri de instruire 

desfăşurate 

6. Desfăşurarea intervenţiilor 

psihologice în situaţii de criză şi 

în cadrul exerciţiilor 

demonstrative şi aplicaţiilor 

naţionale/ internaţionale 

Numărul 

intervenţiilor 

psihologice, 

număr de persoane 

ce au beneficiat de 

asistenţă 

psihologică 

35. 

Promovarea procedurii de 

implementare a proiectelor   

de parteneriat public - 

privat  în vederea 

administrării eficiente a 

bunurilor imobile, 

neutilizate sau utilizare 

parţial de către IGSU 

1.Asigurarea condiţiilor pentru 

elaborarea deciziilor APL, 

studiilor de fezabilitate şi 

documentaţiei de proiect, 

expertizelor tehnice şi altor acte 

necesare implementării 

proiectelor PPP 

DSE 

teritoriale, 

DL, DJ 

 

 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Condiţii pentru 

elaborarea decizii-

lor, studiilor de fe-

zabilitate, documen-

taţiei de proiect, ex-

pertizelor tehnice, 

etc, asigurate 
Note 

informative 

IGSU 

Dispoziţia 

IGSU nr. 

313d din 

16.11.2017 

 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.419 din 

18 iunie 

2012 şi 

 

Legea 

nr.179 din 

10.07.2008 

cu privire la 

parteneriatul 

public-privat 

2. Instituirea relaţiilor de 

parteneriat public privat cu 

operatorii economici interesaţi 

DSE 

teritoriale, 

DL 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de agenţi 

economici identifi-

caţi/contractaţi 
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3. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la includerea bunurilor imobile, 

neutilizate sau utilizare parţial 

de  IGSU în Lista (Anexa nr.1) 

bunurilor proprietate a statului 

propuse parteneriatului public 

privat, aprobate prin  

H.G. nr. 419 din 18.06.2012 

DJ 

Trimestrial/

Trimestrul 

IV/ 2020 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de proiec-te 

implementate 

  

2) Instruirea profesională şi lucrul sportiv 

36. 

Instruirea iniţială a 

ofiţerilor şi  subofiţerilor, 

precum şi recalificarea 

efectivului IGSU 

1. Selectarea candidaţilor şi 

organizarea  desfăşurării 

instruirii iniţiale a subofiţerilor 

din cadrul IGSU 

DFP, 

CRI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Instruirea 

desfăşurată şi număr 

de angajaţi instruiţi 

Note 

informative 

IGSU 

Ordinul 

MAI nr.195 

din 

18.06.2013 

2. Selectarea candidaţilor şi 

organizarea  desfăşurării 

instruirii iniţială a ofiţerilor  

IGSU 

DFP, 

CRI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Instruirea 

desfăşurată şi număr 

de angajaţi instruiţi 

3. Selectarea candidaţilor şi 

organizarea  desfăşurării  

recalificării efectivului IGSU 

DFP, 

CRI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Instruirea 

desfăşurată şi număr 

de angajaţi instruiţi 

37. 

Formarea profesională 

continuă – internă, în 

vederea perfecţionării 

angajaţilor IGSU 

1. Organizarea formării 

profesionale continuă-interne, 

prin prisma conlucrării cu 

Academia „Ştefan cel Mare” a 

MAI 

DFP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de angajaţi 

instruiţi 
Note 

informative 

IGSU 

Ordinul 

MAI nr.114 

din 

04.05.2017 2. Organizarea formării 

profesionale continuă-interne, 

prin prisma conlucrării cu 

Centrul republican de instruire 

DFP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de angajaţi 

instruiţi 
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38. 

Formarea  profesională 

continuă – externe în 

vederea perfecţionării 

angajaţilor IGSU 

1. Organizarea formării 

profesională continuă – externă 

prin prisma   

organizării conlucrării cu 

Academia de Administrare 

Publică în vederea 

perfecţionării angajaţilor IGSU 

DFP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de angajaţi 

instruiţi 

Note 

informative 

IGSU 

Ordinul 

MAI nr.114 

din 

04.05.2017 

39. 

Pregătirea specialiştilor în 

instituţiile specializate de 

învăţământ de peste hotare 

1. Selectarea candidaţilor şi 

organizarea studiilor  în 

instutuţiile specializate de 

învăţământ pentru:    

- Facultatea de pompieri a 

Academiei „Alexandru cel 

Bun”  din România 

- Şcoala de subofiţeri de 

pompieri şi protecţie civilă 

„Pavel Zăgănescu” din Boldeşti 

România 

DFP,  

DRU 

Trimestrul 

II-III 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de candidaţi 

selectaţi 

 

Note 

informative 

IGSU 

HG nr. 740 

din 10.06.16 

 

Actele 

normative a 

MAI şi 

IGSU 

 

2. Selectarea candidaţilor şi 

organizarea cursurilor în 

instituţiile de formare continuă 

la: 

- Centrul de antrenament şi 

pregătire de specialitate al 

IGSU Iaşi,  România; 

- Centrul de antrenament şi 

pregătire de specialitate al 

IGSU Suceava,  România 

- Centrul Naţional de 

Perfecţionare a  Pregătirii 

pentru Managementul 

Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani,  

România 

- Centrul Multifuncţional de 

Pregătire Schengen,  România 

DFP,  

DRU 

Semestrial 

 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

Număr de candidaţi 

selectaţi 

şi instruiţi 

Note 

informative 

IGSU 

 

HG nr. 740 

din 10.06.16 

 

Actele 

normative a 

MAI şi 

IGSU 
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40. 

Instruirea efectivului IGSU 

în acordarea primului 

ajutor medical, metode şi 

tehnici de descarcerare 

1. Organizarea selectării 

candidaţilor în instutuţiile 

specializate 

DPC, 

CRI, DFP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de candidaţi 

selectaţi şi instruiţi 

 
Note 

informative 

IGSU 

 

Acte 

normative a 

IGSU 

 

 

2. Organizarea selectării 

candidaţilor pentru instruirea 

acordării primului ajutor 

medical 

DPC, 

CRI, DFP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de candidaţi 

selectaţi şi instruiţi 

 

41. 

Participarea echipei IGSU 

la Ştafeta combinată 

consacrată angajaţilor MAI 

căzuţi la datorie 

1. Selectarea echipei IGSU la 

Ştafeta combinată consacrată 

angajaţilor MAI căzuţi la 

datorie 

DFP 

 

Trimestrul 

II 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul angajaţilor 

selectaţi; 

Participare 

asigurată; 

Rezultate obţinute 

Note 

informative 

IGSU 

 

Acte 

normative a 

MAI şi 

IGSU 

2. Organizarea cantonamentelor 

şi antrenarea echipei IGSU 

pentru participare la Ştafeta 

combinată consacrată 

angajaţilor MAI căzuţi la 

datorie 

Numărul angajaţilor 

selectaţi; 

Participare 

asigurată; 

Rezultate obţinute 

3. Organizarea participării 

echipei IGSU la Ştafeta 

combinată consacrată 

angajaţilor MAI căzuţi la 

datorie 

Numărul angajaţilor 

selectaţi; 

Participare 

asigurată; 

Rezultate obţinute 

42. 

Dezvoltarea și 

popularizarea sportului 

salvatorilor și pompierilor 

în subdiviziunile IGSU 

Organizarea și desfășurarea 

etapei II a Campionatul în 

memoria salvatorilor şi 

pompierilor căzuţi la datorie 

DSP,  

DRU, DFP, 

DEF, DL, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

III 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Întărirea prieteniei 

și algoritmului de 

acțiuni între 

subdiviziunile 

IGSU; 

Sporirea pregătirii 

salvatorilor și 

pompierilor; 

Premierea și 

motivarea 

participanților 

Note 

informative 

IGSU 

 

Acte 

normative a 

IGSU 
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43. 

Sporirea capacităților de 

intervenție în condiții 
nocive în timpul salvării 

persoanelor și stingerii 

incendiilor, precum și 

perfecționarea măiestriei 

protectorilor SPGF 

Organizarea și desfăşurarea 

etapei  II a competiţiilor între 

echipele Serviciului de protecţie 

împotriva gazului şi fumului 

DSP,  

DFP, DL 

Trimestrul 

III 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Sporirea pregătirii 

profesionale a 

protectorilor 

împotriva gazelor si 

Fumului 

Note 

informative 

IGSU 

 

Acte 

normative a 

IGSU 

44. 

Ridicarea nivelului moral-

psihologic al angajaţilor 

IGSU 

1. Organizarea petrecerii  

competiţiilor sportive din cadrul 

Spartachiadei între 

subdiviziunile IGSU  

 

DFP, 

DSE teritoriale 

Semestrul I 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul angajaţilor 

selectaţi, antrenaţi; 

Competiţii sportive 

desfăşurate; 

Rezultate obţinute 
Note 

informative 

 

Acte 

normative a 

IGSU 2. Organizarea   selectării 

candidaţilor pentru participarea 

la competiţiile organizate de 

către CSC “Dinamo” în cadrul 

Spartachiadei MAI 

Trimestrial 

Numărul angajaţilor 

selectaţi; 

Participare 

asigurată; 

Rezultate obţinute 

45. 

Pregătirea  şi participarea 

angajaţilor IGSU către   

competiţiile la probele 

sportului aplicativ al 

salvatorilor şi pompierilor 

în cadrul  întrunirilor 

internaţionale  

Selectarea candidaţilor şi 

organizarea participării la 

competiţiile internaţionale 

sportive 

 

 

 

DFP, 

 DSP, DCIMP, 

DL 

 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul angajaţilor 

selectaţi; 

Participare 

asigurată; 

Rezultate obţinute  

Note 

informative 

IGSU 

Acte 

normative a 

IGSU 
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4. APROVIZIONAREA TEHNICO–MATERIALĂ ŞI ACTIVITATEA FINANCIARĂ 

 

1) Asigurarea tehnico-materială 

46. 
Desfăşurarea achiziţiilor 

publice 

1. Elaborarea planului de 

achiziţii conform bugetului 

anului 2019. 

DL, DEF 

(Grupul de 

lucru) 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat şi 

mijloacelor 

financiare 

externe 

Plan de achiziţii 

elaborat şi aprobat 

Grupul de 

lucru 

pentru 

achiziţii al 

MAI 

Legea 

Bugetului  

pentru anul 

2019; 

 

Planul de 

achiziţii al 

IGSU pentru 

anul 2019 

2. Crearea Grupului de lucru 

pentru achiziţii de bunuri, 

lucrări şi servicii al IGSU 

Grup de lucru 

pentru achiziţii creat 

3. Iniţierea procedurilor de 

achiziţie conform mijloacelor 

financiare planificate 

Contracte 

înregistrate la 

Ministerul 

Finanţelor 

47. 

Inspectarea anuală a 

patrimoniului din dotarea 

subdiviziunilor 

Inspectoratului 

1. Crearea comisiei pentru 

inspectarea patrimoniului 

DL 

 

Trimestrul 

II-III 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Comisie creată 

 

Note 

informative 

IGSU 

Ordinul 

IGSU nr___ 

din ____ 

2. Aprobarea unui grafic pentru 

efectuarea inspectării in 

subdiviziuni, cu stabilirea 

persoanelor responsabile 

Grafic elaborat şi 

aprobat, 

Inspectarea 

patrimoniului 

desfăşurat 

 

48. 

Construcţia unei reţele 

unice de telefonie fixă 

(inclusiv internă) în sediul 

IGSU, bazată pe tehnologia 

IP. Optimizarea 

cheltuielilor pentru 

serviciile de telefonie fixă 

1. Realizarea caietului de 

sarcini şi achiziţionarea 

echipamentelor de 

telecomunicaţii (terminale SIP) 

DTIC, 

DL, DEF 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

alocat 

 

Echipamente de 

telecomunicaţii 
(terminale SIP) 

procurate 
Notă 

infirmative 

IGSU 

- 

2. Configurarea şi  instalarea 

echipamentelor de 

telecomunicaţii (terminale SIP) 

DTIC 

Echipamente de 

telecomunicaţii 
(terminale SIP) 

configurate şi 

instalate la locurile 

de muncă 
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49. 

Dezvoltarea platformei 

informaţionale 1C pentru 

eficientizarea activităţii de 

evidenţă logistică şi 

evidenţă contabilă în 

cadrul IGSU 

1. Realizarea caietului de 

sarcini şi achiziţionarea 

produselor hardware şi software 

DTIC, 

DL, DEF Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

alocat  

Produse hardware şi 

software procurate Notă 

informativă 

IGSU 

Hotărîrea 

Curţii de 

Conturi 

nr.24-s din 

14.06.2017 

2. Instalarea şi darea în 

exploatare a platformei 

informaţionale 
DTIC 

Produse hardware şi 

software instalate şi 

date în exploatare 

50. 

Asigurarea condiţiilor de 

muncă pentru angajaţii 
IGSU (inclusiv 

subdiviziunile 

desconcentrate) prin 

dotarea/reînoirea cu 

tehnică de calcul a 

locurilor de muncă 

1. Realizarea caietului de 

sarcini şi achiziţionarea tehnicii 

de calcul 

DTIC, 

DL, DEF 
Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

alocat  

 

Tehnică de calcul 

procurată 
Notă 

informativă 

IGSU 

- 

2. Instalarea tehnicii de calcul la 

locurile de muncă 
DTIC 

Tehnică de calcul 

instalată la locurile 

de muncă 

2) Activitatea economico-financiară 

51. 

 

Elaborarea: 

1. Raportului financiar anual 

privind executarea bugetului 

pentru anul 2018 

DEF Ianuarie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Centralizarea, 

elaborarea şi 

remiterea MAI 

Demers, 

introducere

a în baza 

de date a 

MF 

Legea nr. 

181 din 

2014 

2. Propunerilor pentru proiectul 

bugetului de Stat pentru anul 

2020, estimărilor anilor 2021 - 

2022; 

DEF August 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Centralizarea, 

elaborarea şi 

remiterea MAI 

3. Repartizarea limitelor de 

alocaţii bugetare instituţiei 

pentru anul 2020. 
DEF Decembrie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Centralizarea, 

elaborarea şi 

remiterea MAI 

4. Inventarierea patrimoniul 

Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă 
DEF 

Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Inventarierea 

efectuată; 

Procese verbale 

aprobate 

Demers 

- 
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52. 
Întocmirea rapoartelor 

financiare , trimestriale 

1. I semestru; 

 
DEF Iulie 

În limita 

bugetului  

aprobat 

Centralizarea, 

elaborarea şi 

remiterea MAI 

Demers, 

introducere

a în baza 

de date a 

MF 

Legea nr. 

216 din 

2015 
2. Pe perioada de 9 luni 

 
DEF Octombrie 

În limita 

bugetului  

aprobat 

Centralizarea, 

elaborarea şi 

remiterea MAI 

53. 

Sporirea transparenţei 

bugetare şi a achiziţiilor 

publice 

Publicarea pe paginile oficiale 

ale autorităţilor publice a 

informaţiei privind planificarea 

şi executarea bugetelor, 

achiziţiile publice efectuate şi 

strategiile sectoriale de 

cheltuieli 

DL, DEF, 

DGPCO, 

DTIC 

Trimestrial 

În limita 

bugetului  

aprobat 

Rapoarte elaborate 

şi publicate 

-  
Planul de 

acţiuni 

pentru o 

guvernare 

deschisă 

2019-2020; 

Hotărârea 

Guvernului 

nr. 1172 din 

2018 

54. 

Consolidarea 

mecanismului de 

responsabilizare a IGSU 

1. Asigurarea implementării şi 

monitorizării recomandărilor 

din rapoartele de audit ale 

Curţii de Conturi 

Grup de lucru 

(responsabil de 

organizarea şi 

implementarea 

managementul

ui financiar şi  

control intern 

în cadrul 

IGSU) 

Trimestrial/ 

Trimestrul 

IV/ 2020 

În limita 

bugetului  

aprobat 

Număr de 

recomadări 

implementate 

- Ordinul nr. 

140 din 

2017 

 

Planul de 

acţiuni 

pentru o 

guvernare 

deschisă 

2019-2020; 

Hotărârea 

Guvernului 

nr. 1172 din 

2018 

2. Efectuarea misiunilor de 

audit 
SAI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului  

aprobat 

Misiuni efectuate 

Note 

informative 

IGSU 

- 
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55. 

Implementarea 

recomandărilor auditului 

conformităţii la MAI şi 

unele instituţii din 

subordine pe exerciţiul 

bugetar 2016 

1. Consolidarea sistemului de 

Management Financiar şi 

Control prin descrierea 

schematic/narativă a proceselor 

operaţionale 

Grup de lucru 

(responsabil de 

organizarea şi 

implementarea 

managementul

ui financiar şi  

control intern 

în cadrul 

IGSU) 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Procese descrise; 

 

Note 

informative 

MAI 

 

 

Ordinul nr. 

140 din 

2017 

 

Plan de 

acţiuni 

Ord. MAI 

nr. 170 din 

13.06.2017 

 

2. Identificarea, evaluarea, 

monitorizarea sistematică şi 

înregistrarea riscurilor aferente 

proceselor operaţionale privind 

gestionarea resurselor 

financiare publice şi 

patrimonial public 

Grup de lucru 

(responsabil de 

organizarea şi 

implementarea 

managementul

ui financiar şi  

control intern 

în cadrul 

IGSU) 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Registrul riscurilor 

elaborat 

3. Asigurarea înregistrării 

drepturilor patrimoniale la 

organele cadastrale aferente 

bunurilor imobile din gestiune 

cu planificarea corespunzătoare 

a mijloacelor necesare 

 

DL 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Bunuri imobile 

înregistrate 

CAPITOLUL II APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

 

56. 

Elaborarea măsurilor de 

apărare împotriva 

incendiilor în perioada: 

1. Organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor de primăvară-vară 

DSP 

Februarie 
În limita 

bugetului 

aprobat 

Proiecte de 

dispoziţii elaborate 

şi aprobate; 

Măsuri organizate şi 

desfăşurate; 

Note 

informative 

IGSU 

Acte 

normative 

ale IGSU 
2. Organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor  Sărbătorilor de 

Sfintele Paşti 

Martie 
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3. Organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor de pregătire a 

instituţiilor de odihnă către 

perioada estivală 

Aprilie Număr de persoane 

instruite 

4. De pregătire şi desfăşurare a 

campaniei de recoltare a 

cerealelor şi culturilor tehnice  

Mai 

5. De pregătire a instituţiilor de 

învăţământ către anul de studii 

2019-2020  
August 

7. Organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor în perioada rece a 

anului 2019-2020 

Octombrie 

8. Organizarea şi desfăşurarea 

măsurilor în perioada 

Sărbătorilor de iarnă 

Decembrie 

57. 

Perfecţionarea nivelului de 

pregătire tactică şi 

abilităţilor corpului de 

comandă pentru dirijarea 

acţiunilor salvatorilor şi 

pompierilor la executarea 

atribuțiilor în timpul 

intervenţiei  

 

1. Organizarea şi desfăşurarea 

aplicaţiilor tactice 

demonstrative de specilaitate la 

10 obiective din republică: 

- Liceul Teoretic „Constantin 

Stere” 

DSP 

 

Martie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

 

 

 

 

 

10 aplicaţii tactice 

demonstrative de 

specialitate 

desfăşurate 

 

 

 

 

 

 

Note 

informative 

IGSU 

Acte 

normative 

ale IGSU 

- Fabrica de producere a berii și 

băuturilor răcoritoare a SRL 

,,Cogîlnic” Mai 

 
- IMSP Spitalul clinic 

Republican 

- Sanatoriul „Nufărul Alb” 
Iunie 

- Liceul teoretic „Lucian Blaga” 
Septembrie 
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- ÎM „Direcția Troleibuze 

Bălți” 

- Baza petrolieră SA „Tirex 

Petrol” 

- SRL „VAMZID-GRUP” 

Octombrie - Fabrica de pâine SRL 

„HEGEMON-GRUP” 

ÎS „Moldelectrica” 

58. 

Pregătirea întreprinderilor 

şi instituţiilor, precum şi 

instruirea populaţiei 

privind apărarea împotriva 

incendiilor 

 

Instruirea administratorilor 

obiectivelor publice  

cu pericol de incendiu, 

explozie-incendiu, în domeniul 

securităţii contra incendiilor (la 

solicitare) 

CRI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de persoane 

instruite 
 

Hotărîre de 

Guvern Nr. 

960  

din  

08.08.2016 

CAPITOLUL III PROTECŢIA CIVILĂ  

 

59. 

Pregătirea organelor de 

administrare, forţelor 

Protecţiei Civile, precum şi 

instruirea populaţiei pentru 

protecţia civilă 

 

1. Organizarea şi desfăşurarea 

Antrenamentului instituţiilor 

Reţelei Naţionale de Observare 

şi Control de Laborator 

(RNOCL) cu tema: „Algoritmul 

de acţiune al instituţiilor şi 

laboratoarelor Reţelei Naţionale 

de Observare şi Control de 

Laborator la depistarea 

substanţelor radioactive, 

chimice şi bacteriologice în 

mediului înconjurător” 

DPC 
Trimestrul 

III 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Instruiri desfăşurate 

Analiza rezultatelor 

la testări 

Elaborarea notei 

informative şi 

înaintarea 

propunerilor 

Guvernul 

R.M. 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.------ din -

----------- 

(anuală) 
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2. Organizarea şi desfăşurarea 

aplicaţiilor de protecţie civilă  

cu tema: „Acţiunile organelor 

de conducere şi forţelor 

protecţiei civile ale raionului la 

organizarea lichidării 

consecinţelor cutremurului, 

alunecărilor de teren, avariilor 

de producţie şi epizootiilor”, în: 

 

- Raionul Drochia  

DPC,  

DSP, DGPCO, 

SSE Drochia, 

DSE Soroca 

17 mai 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Raport despre 

rezultatele 

aplicaţiilor 

desfăşurate 

Guvern 

R.M., 

IGSU, 

MAI 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.------ din -

----------- 

(anuală) 

- Raionul Cantemir 

 

DPC,  

DSP, DGPCO, 

SSE Cantemir 

DSE Cahul 

12 iulie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Raport despre 

rezultatele 

aplicaţiilor 

desfăşurate 

Guvern 

R.M., 

IGSU, 

MAI 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.------ din -

----------- 

(anuală) 

- Raionul Leova 

 

DPC, 

DSP, DGPCO, 

SSE Leova, 

DSE Hînceşti 

26 iulie 

- Raionul Făleşti 

 

DPC, 

DSP, DGPCO, 

SSE Făleşti, 

DSE Bălţi 

13 

septembrie 

- Raionul Teleneşti 

DPC, 

DSP, DGPCO, 

SSE Teleneşti, 

DSE Orhei 

27 

septembrie 

- Raionul Anenii Noi 

DPC, 

DSP, DGPCO, 

SSE A-Noi, 

DSE mun. 

Chişinău 

11 

octombrie 
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- Raionul Călăraşi 

 

DPC, 

DSP, DGPCO, 

SSE Călăraşi, 

DSE Ungheni 

25 

octombrie 

3. Organizarea şi desfăşurarea 

instruirii categoriilor de 

audienţi conform Planului de 

completare pentru anul 2019 

CRI, 

DSE teritoriale 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

Număr de persoane 

instruite 

60. 

Implementarea proiectului 

UE „EU-CHEM-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” 

1. Întrevederea iniţială a 

partenerilor şi beneficiarilor 

proiectului cu reprezentanţii 

Comisiei Europene la Bruxelles 

DPC,  

DGPCO 

Februarie  

Bugetul 

proiectului 

Întrevedere 

desfăşurată. Plan 

financiar şi de 

acţiuni al 

proiectului 

prezentat. 

Note 

informative 

IGSU, 

MAI 

- 

2. Prima conferinţă de 

planificare a Exerciţiului TTX 

la Lvov, Ucraina 

Aprilie 
Conferinţă 

desfăşurată 

3. Desfăşurarea Exerciţiului de 

Stat Major, Minsk, Republica 

Belarus   

Iulie Exerciţiu desfăşurat 

4. Conferinţa de Planificare a 

Exerciţiului de Comandament, 

Chişinău, Republica Moldova 

Septembrie 
Conferinţă 

desfăşurată 

5. Desfăşurarea Exerciţiului de 

Comandament, Chişinău, 

Republica Moldova   

Noiembrie Exerciţiu desfăşurat 

61. 

Realizarea aranjamentelor 

multilaterale privind 

schimbul de informaţii 

dintre AIEA şi ţările 

membre ale acestea privind 

accidentele radiologice şi 

nucleare 

Acordarea suportului în 

antrenamentele de înştiinţare 

reciprocă între ţările membre 

ale AIEA privind asistenţa în 

caz de accidente radiologice. 

Test de telecomunicaţii. 

DPC, 

CODR 
Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de  

antrenamente de 

înştiinţare reciprocă. 

Note 

informative 

IGSU 

Conform 

graficului 

AIEA, 

Convenţia 

cu privire la 

notificarea 

rapidă a unui 

accident 

nuclear 
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62. 

Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu 

privire la măsurile de 

pregătire a protecţiei civile 

a Republicii Moldova 

pentru anul 2020 

1. Elaborarea proiectului H.G. 

DGPCO, 

DPC, CRI 
August 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Proiect H.G. 

elaborat şi aprobat 

Note 

informative 

IGSU 

Hotărârea 

Guvernului 

nr. 282 din 

2005 

2. Coordonarea internă şi cu 

subdiviziunile MAI 
DGPCO Septembrie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

3. Avizarea la Autorităţile 

publice centrale şi alte autorităţi 

DGPCO Octombrie 

În limita 

bugetului 

aprobat 

CAPITOLUL IV COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

63. 

Consolidarea parcului auto 

al IGSU cu autospeciale de 

intervenţie și utilaj special 

1. Implementarea 

Memorandumului de înțelegere 

între Marea Britanie şi 

Republica Moldova privind 

donarea autospecialelor de 

intervenţie, utilajului de salvare 

pentru IGSU, precum şi 

instruirea efectivului 

DSP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

Donaţie 

Autospeciale de 

intervenţie în stare 

bună de fucționare; 

Vizite de studiu. 

Cursuri de instruire 

Note 

informative 

IGSU 

Acordul de 

cooperare 

Marea 

Britanie- 

Republica 

Moldova 

2. Lansarea proiectului prin 

obținerea unui grant din partea 

guvernului Japoniei privind 

“Reechiparea tehnică şi 

modernizarea mijloacelor 

IGSU” 

DSP 

Trimestrial/ 

Trimestrul 

IV 2020 

Conform 

bugetului 

proiectului 

Autospeciale de 

intervenţie noi 

Note 

informative 

IGSU 

Acordul de 

cooperare 

Japonia-

Republica 

Moldova 

64. 

Dezvoltarea capacităților 

salvatorilor și pompierilor 

moldoveni în diferite 

1. Implementarea Programei de 

cooperare de lungă durată cu 

Republica Estonia în domeniul 

PC şi AÎI 

DSP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

Conform 

bugetului 

proiectului 

Perfecţionarea 

cunoştinţelor în 

domeniul 

intervenţiei 

Note 

informative 

IGSU 

Acordul de 

cooperare 

Estonia-

Republica 
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domenii 

 
2. Formarea experților în 

domeniul testării hidrostatice a 

buteliilor aparatelor de respirat 

și a măștilor de protecție 

DSP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

Conform 

bugetului 

proiectului 

Cursuri de instruire;  

Formatori și șefi a 

echipelor de 

intervenție instruiți  
 

Moldova 

3. Furnizarea de echipamente 

speciale pentru testarea 

hidrostatică a aparatelor cu aer 

comprimat 
DSP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

Conform 

bugetului 

proiectului 

Echipament pentru 

procesul de testare a 

aparatelor cu aer 

comprimat; 

Desfăşurarea testării 

hidrostatice 

  

CAPITOLUL V MĂSURI DE PREVENIRE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI PROTECŢIEI CIVILE 

 

65. 

Asigurarea procesului de 

prevenire şi diminuare a 

riscurilor şi consecinţelor 

situaţiilor 

excepţionale/incendiilor 

1. Informarea societăţii prin 

mijloace mass-media privind 

riscul situaţiilor excepţionale şi 

incendiilor 

DPRP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Rata apariţiilor în 

mass-media 

Note 

informative 

IGSU 

PDS al 

IGSU 

2017-2019 2. Organizarea campaniilor de 

informare a societăţii 
DPRP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de 

campanii pe an 

 

3. Elaborarea spoturilor sociale 

cu mesaj de prevenire 
DPRP 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul de spoturi 

pe an 

 

66. 

Creșterea nivelului de 

pregătire a populației în 

caz de situații 
excepționale, precum și 

sensibilizarea publicului 

asupra problemelor de 

1. Organizarea și desfăşurarea 

Şcolii securității ”Împreună 

reducem riscurile”, ediția 2019 

DPC,  

DSP, DPR P, 

CRI, DTIC, 

DL, DRU  

DSE teritoriale 

şi mun. 

Chişinău  

Mai 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Concurs desfăşurat, 

Număr de copii 

antrenaţi 

Note 

informative 

IGSU, 

MAI 

Dispoziţia 

IGSU, 

Ordin MAI 
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prevenire și reducere a 

situațiilor de risc în rîndul 

copiilor 

2. Participarea la măsurile de 

prevenţie prin instruirea 

diverselor categorii de populaţie 

în domeniul protecţiei civile şi 

apărării împotriva incendiilor 

(elevi, angajaţi ai 

întreprinderilor şi instituţiilor, 

etc.) 

CRI 

Trimestrul 

IV/ 

Trimestrial 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr de persoane 

instruite 
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Lista de coordonare a  

Planului managerial al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI pentru anul 2019 

   

 
 

nr. d/o Funcţia Gradul special Semnătura Numele, Prenumele 

1. Şef – adjunct al Inspectoratului, şef Direcţie salvatori 

şi pompieri 

colonel al s/i  A. Viniciuc 

2. Şef – adjunct al Inspectoratului, şef Direcţie protecţie 

civilă 

colonel al s/i  

 

A. Oprea 

3. Şef – adjunct al Inspectoratului, şef Direcţie resurse 

umane 

colonel al s/i  

 

S. Golovaci 

4. 
Şef Direcţie generală planificare, coordonare şi operaţii 

colonel al s/i  

 

Gh. Barbu 

5. 
Şef Direcţie economie şi finanţe 

loc. col. al s/i  

 

E. Duca 

6. 
Şef Secţie securitate internă 

colonel al s/i  

 

I.  Şumleanski 

7. 
Şef Direcţie logistică 

colonel al s/i  

 

D. Matveev 

8. Şef Direcţie cooperare internaţională şi managementul 

proiectelor 

loc. col. al s/i  S. Drobot 

9. 
Şef-interimar Direcţie juridică 

loc. col. al s/i  

 

M. Malic 

10. 

 
Şef Direcţie tehnologii informaţionale şi comunicaţii 

loc. col. al s/i  S. Peancovschii 

11. 
Şef Direcţie prevenire şi relaţii cu publicul 

loc. col. al s/i  

 

L. Puşcaşu 

12. 
Şef Secţie administrare documente 

loc. col. al s/i  

 

N. Covalciuc 

13. 
Şef Direcţie formare profesională 

loc. col. al s/i  I. Ciubaciuc 

 

14. 

 
Şef Centru republican de instruire 

loc. col. al s/i  Gh. Daniliuc 


