Anexă
la ordinul IGSU nr. 11
din 18 ianuarie 2022

PLANUL DE ACTIVITATE
AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PENTRU ANUL 2022

MUNICIPIUL CHIŞINĂU 2022

Planul de activitate
al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI pentru anul 2022
Obiectivul-cheie: Consolidarea capacităților de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru gestionarea promptă şi eficientă a
dezastrelor.
Priorități:
1. Apropierea Republicii Moldova de Mecanismul PC al UE
2. Consolidarea capacităților de instruire în domeniul protecției civile și managementului dezastrelor prin îmbunătățirea infrastructurii Centrului Republican
de Instruire pentru Pompieri şi Salvatori, satul Răzeni, raionul Ialoveni
3. Asigurarea activității Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova prin intermediul Centrului de Dirijare în Situații Excepționale
4. Consolidarea capacităţilor de intervenţie prin majorarea numărului de angajaţi a IGSU
5. Realizarea măsurilor de prevenţie în rîndul populaţiei, prin desfăşurarea campaniilor de informare şi instruiri ("O casă protejată - O viaţă salvată", "Salvăm
prin instruire", Şcoala securităţii pentru copii, ş.a.)
6. Realizarea normelor de asigurare cu uniformă specială a efectivului IGSU
Indicatori de produs/rezultat:
1. Crearea a 2 module de intervenție și un sub-modul de logistică, care corespund cerințelor UE, capabile să intervină, inclusiv peste hotarele țării, în
conformitate cu angajamentele internaționale
2. Majorarea spectrului de intervenții al efectivului de serviciu prin instruirea în 2 și mai multe specialități a 750 unităţi de personal către anul 2024;
3. Extinderea cu 5 % a numărului de Posturi teritoriale de salvatori și pompieri, inclusiv pe bază de voluntariat către anul 2024 și procurarea autospecialelor
de intervenție pentru dotarea acestora;
4. Asigurarea procesului de prevenire şi diminuare a riscurilor şi consecințelor situațiilor excepționale /incendiilor;
5. Desfășurarea minimum a 4 Campanii anual, de informare și instruire a populației, cu accent deosebit pe tînăra generație (copii) și persoanelor în etate;
6. Creșterea capacității IGSU în domeniul prevenirii și diminuării riscurilor și consecințelor situațiilor excepționale/incendiilor;
7. Creșterea capacității IGSU la misiuni şi intervenții transfrontaliere şi internaționale (din contul surselor externe);
8. Creșterea nivelului de siguranță și securitate individuală a efectivului de intervenție;

Nr.

Acțiuni

Obiectivul operațional nr. 1: Asigurarea juridică și elaborarea
actelor normative.

1.

2.

3.

4.

Modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public
cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
în vederea stabilirii regulilor unitare, aplicabile pentru toate
subdiviziunile MAI, privind recuperarea cheltuielilor pentru
instruiri, aplicate asupra angajaților care nu și-au onorat
obligațiunile conform angajamentelor semnate, excluderea
alin. (4) art. 70, inclusiv introducerea unui aliniat nou cu
următoarea sintagmă „Studenții instituțiilor de învățământ
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pe parcursul
studiilor sunt funcționari publici cu statut special” și
revizuirea mecanismului de asigurare a angajaților cu
dreptul de muncă după limita vârstei de pensionare în cadrul
MAI
Modificarea modului de calculare a vechimii în muncă,
stabilire și plată a pensiilor și indemnizațiilor militarilor,
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor
afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național
Anticorupție și funcționarilor publici cu statut special din
cadrul sistemului administrației penitenciare în vederea
uniformizării remunerării unor categorii de angajați per
sistem
Aprobarea Reglementării tehnice „Reguli generale de
apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
construcțiile de protecție

Termen de
Indicatori de
Responsabil
Costuri
Referințe
realizare/raportare
monitorizare
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 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.
Decembrie 2021
Proiect de lege aprobat
(DPPÎ)
În limita
HG
de Guvern și transmis
DMRU
mijloacelor
nr.235/2021
Parlamentului
DJ
alocate
PAG 20212022
Plan MAI 2021

Noiembrie 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

(DPPÎ)
DJ

În limita
mijloacelor
alocate

HG
nr.235/2021
PAG 20212022

Mai 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

DGP,
DJ,
CRI

HG
nr.235/2021
PAG 20212022

Noiembrie 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

DGP,
DJ,
CRI

Nu necesită
alocări de
mijloace din
bugetul de
stat
Nu necesită
alocări de
mijloace din
bugetul de
stat

HG
nr.235/2021
PAG 20212022

Nr.
5.

Acțiuni

Termen de
realizare/raportare
Elaborarea documentului de politici în domeniul situațiilor de
Aprilie 2022
urgență și excepționale

Indicatori de
monitorizare
Conceptul documentului de
politici publice în domeniul
situațiilor de urgență și
excepționale elaborat şi
coordonat cu Cancelaria de
Stat;
Hotărâre de Guvern
aprobată

Responsabil

Costuri

Referințe

(DPDSUE)
DGP,
DJ,
DGI,
DGPSRM
CRI
(DPDSUE)
DMRU

Nu necesită
alocări de
mijloace din
bugetul de
stat

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Cheltuieli
prevăzute de
proiectul
CBTM
pentru
perioada
2022-2024
(în caz de
alocare a
resurselor
financiare)
Nu necesită
alocări de
mijloace din
bugetul de
stat

HG
nr.235/2021
PAG 20212022

6.

Elaborarea proiectului de modificare a hotărârii Guvernului
nr. 137/2019 cu privire la organizarea și funcționarea
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în vederea
modificării statelor de personal

Octombrie 2022

7.

Elaborarea proiectului de modificare a hotărârii Guvernului cu
privire la Obiectele Speciale 5101, 5102 în vederea ajustării
activității instituției la prevederile Legii nr. 132/2012 (art.44)
și Legii 68/2017 pentru extinderea genurilor de activitate la
obiectele speciale și dezvoltarea programelor de cercetare în
domeniul deșeurilor radioactive. Anexa 2, Acțiunea 1.7
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și
desfășurare a activității stațiilor de salvare pe apă

Iunie 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

ÎSDS „Obiecte
Speciale 5101,
5102”

Mai 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

(DPDSUE)
DGP,
DJ,
CRI

8.

Deschiderea şi
întreținerea în
primul an de
activitate a
stației centrale
de salvare pe
apă constituie
1463113,00
lei;
deschiderea şi
întreținerea în
primul an de
activitate a
stației de
salvare pe apă
constituie
1031988,00
lei;

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

HG
nr.235/2021
PAG 20212022

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare/raportare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

deschiderea şi
întreținerea în
primul an de
activitate a
postului de
salvare pe apă
constituie
491992,00 lei

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
aprobarea uniformei, însemnelor distinctive și a normelor de
asigurare cu uniformă a funcționarilor publici cu statut
special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Elaborarea strategiei pe domeniul afacerilor interne pentru
anii 2022-2030
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
recompensarea cheltuielilor de transport a funcționarilor
publici cu statut special și militarilor din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, utilizat în legătură cu exercitarea
atribuțiilor lor de serviciu
Modificarea Hotărârii Guvernului nr.460/2017 pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288/2016 privind
funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne
Reglementarea internă a standardelor și proceselor de
proiectare organizațională în cadrul Ministerului Afacerilor
Interne și autorităților administrative din subordinea acestuia
Elaborarea propunerilor de modificare a anexei nr.6 la Legea
nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului cu
privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și
funcționarea Sistemului de supraveghere video portabil
„Camere de corp”
Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru
modificarea
HG
nr.896/2014
pentru
aprobarea
Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate contra plată,
precum și a Regulamentului cu privire la modul de formare
și utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor
Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și

Mai 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

(DMI)
DL

În limita
mijloacelor
alocate

Martie 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

(DAMEP)
DGPSRM

Octombrie 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

(DPPÎ)
DMRU
DJ
DEF

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Noiembrie 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

(DPPÎ)
DMRU

În limita
mijloacelor
alocate

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Mai 2022

Ordinul ministrului
afacerilor interne aprobat

(DPPÎ)
DMRU

Iunie 2022

Propuneri elaborate și
înaintate pentru promovare

Noiembrie 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

(DPPÎ)
DEF
DMRU
(DPDOSP)
DJ
DGI

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Septembrie 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

(DPPÎ)
DEF
DL

În limita
mijloacelor
alocate

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022
Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022
HG
nr.235/2021
PAG 20212022
Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

HG
nr.235/2021
PAG 20212022
Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022
HG
nr.235/2021
PAG 20212022

Nr.

17.

18.

19.

Acțiuni
instituțiilor din subordinea acestuia pentru ajustarea tarifelor
la serviciile prestate, inclusiv la prevederile hotărârii
Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de
către Agenția Servicii Publice
Dezvoltarea instrumentelor de coordonare și gestionare de
către autoritățile statului a eventualelor situații de aflux sporit
de imigranți

Ajustarea actelor normative naționale în domeniul articolelor
pirotehnice și explozibilelor cu destinație civilă, în vederea
transpunerii Directivei 2013/29/UE a Parlamentului
European și 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
Elaborarea Regulamentului privind legitimația de serviciu a
angajaților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Termen de
realizare/raportare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

Noiembrie 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

(DPDMA)
DGPSRM
DGI

HG
nr.235/2021
PAG 20212022

August 2022

Studiu elaborat;
Proiectele actelor
normative elaborate

(DPDOSP)
DGP

400.000 lei
(propuse la
PAG)
Din surse
externe:
OIM,
UNHCR,
ICMPD
În limita
mijloacelor
alocate

Octombrie 2022

Regulament aprobat prin
Ordinul MAI

(DPPÎ)
DMRU
(DPPÎ)
DACI
DMRU
DJ
(DPPÎ)
DMRU
DACI
DJ

20.

Modificarea Codului de etică și deontologie al funcționarului
public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne

Februarie 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

21.

Elaborarea proiectului de lege pentru toate categoriile de
funcționari publici cu statut special din cadrul autorităților
administrației publice, în vederea uniformizării statutului,
drepturilor, obligațiilor, restrângerilor, interdicțiilor și
incompatibilităților specifice, reglementărilor privind
disciplina muncii, precum și protecția juridică și specială a
acestora
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru
modificarea unor hotărâri ale Guvernului - Perfecționarea
mecanismului de solicitare a asistenței de alocare a
mijloacelor financiare din fondul de intervenție a Guvernului

Iunie 2022

Proiect de lege aprobat
de Guvern și transmis
Parlamentului

Septembrie 2022

Hotărâre de Guvern
aprobată

22.

DPDSUE
DGPSRM

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

În limita
mijloacelor
alocate

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022
HG
nr.235/2021
PAG 20212022
HG
nr.235/2021
PAG 20212022

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Nr.

Acțiuni

23.

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea
Hotărârii Guvernului nr. 1048/2005 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la organizarea sistemului de
înștiințare și transmisiuni în caz de pericol sau de apariție a
situațiilor excepționale
Elaborarea Programului de consolidare a serviciului salvatori
și pompieri în localitățile rurale ale Republica Moldova
pentru anii 2022-2024

24.

25.

Elaborarea și implementarea procedurii unice privind
repatrierea persoanelor aflate în situații de dificultate cauzate
de probleme grave de sănătate

Termen de
realizare/raportare
Iunie 2022

Indicatori de
monitorizare
Hotărâre de Guvern
aprobată

Responsabil

Costuri

Referințe

DGI

În limita
mijloacelor
alocate

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Octombrie 2022

Program elaborat și aprobat

DGI

Inițiativă

Decembrie 2022/
Trimestrial

Act normativ elaborat și
aprobat

DGI

Hotărâre de Guvern
aprobată

DGP,
CRI,
DJ,
(organele
teritoriale)

Cheltuieli (ce
urmează a fi)
prevăzute în
CBTM
pentru
perioada
2022-2024
(în caz de
alocare a
resurselor
financiare)
Din contul
bugetului
alocat IGSU
În limita
mijloacelor
alocate

26.
Elaborarea hotărîrii Guvernului cu privire la măsurile de
pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru
anul 2023
Obiectivul operațional nr. 2: Reducerea timpului de răspuns.

27.

Noiembrie 2022

Inițiativă

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

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 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.
Majorarea numărului de angajați și renovarea parcului de
Noiembrie 2022
Numărul de angajați
DMRU
Cheltuieli
HG
autospeciale în cadrul subdiviziunilor de intervenție
majorat
DGI
prevăzute de
nr.235/2021
Numărul autospecialelor de
DL
proiectul
PAG 2021intervenție procurate
DEF
CBTM
2022
pentru
perioada
2022-2024
(în caz de

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare/raportare

28.

Creșterea capacităților de intervenție ale Republicii Moldova
pentru misiuni internaționale în conformitate cu
angajamentele internaționale

Noiembrie 2022

29.

Reducerea timpului de răspuns prin extinderea numărului de
posturi teritoriale de salvatori și pompieri, inclusiv pe bază
de voluntariat și procurarea autospecialelor de intervenție
pentru dotarea acestora

Noiembrie 2022*

30.

Implementarea proiectului UE „Răspuns comun eficient în
situații de urgență transfrontaliere”

Decembrie 2022

31.

Ridicarea nivelului profesional al salvatorilor și pompierilor
în domeniul primului ajutor calificat, asigurarea
funcționalității SMURD în Republica Moldova
Dezvoltarea și popularizarea sportului aplicat al salvatorilor
și pompierilor în subdiviziunile IGSU

Decembrie 2022/
Trimestrial

Sporirea capacităților de intervenție în condiții nocive,
perfecționarea măiestriei protectorilor SPGF

32.

33.

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Echipă USAR pregătită
pentru misiuni
internaționale de căutaresalvare. Set de documente
pregătit și aprobat pentru
corespunderea cu
necesitățile standardului
INSARAG;
2 Module și 1 Submodul
logistic create și pregătite
pentru intervenții
Număr de posturi teritoriale
de salvatori și pompieri
instituite pe lângă
autoritățile administrației
publice locale.
Număr de autospeciale de
intervenție procurate.
Conferința inițială a
proiectului desfășurată;
Întrunirea comitetului
director organizată
Nr. de cursuri desfășurate;
Nr. de angajați instruiți.

DGI
DGPSRM
DEF
DL

Septembrie 2022

Campionat în memoria
salvatorilor și pompierilor
căzuți la datorie desfășurat

August-septembrie
2022

Competiții tematice SPGF
desfășurate

DMRU
DGI
DL
DEF
CRI
Organele
teritoriale
DGI
Organele
teritoriale

DGI
DEF
Organele
teritoriale
APL

DGI

DGI
CRI

Costuri
alocare a
resurselor
financiare)
Cheltuieli
prevăzute de
proiectul
CBTM
pentru
perioada
2022-2024
(în caz de
alocare a
resurselor
financiare)
În limita
bugetului
aprobat/
Proiecte de
asistență
externă

Referințe

HG
nr.235/2021
PAG 20212022

HG
nr.235/2021
PAG 20212022

Din contul
surselor
bugetate în
proiect
Din contul
bugetului
alocat IGSU
Din contul
bugetului
alocat IGSU

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Din contul
bugetului
alocat IGSU

Inițiativă

Inițiativă
Inițiativă

Nr.
34.

35.

Acțiuni

Termen de
realizare/raportare
Perfecţionarea nivelului de pregătire tactică şi abilităţilor
Decembrie 2022/
corpului de comandă pentru dirijarea acţiunilor salvatorilor şi
Trimestrial
pompierilor la executarea atribuțiilor în timpul intervenţiei
Crearea sistemului național de înștiințare a populației în caz
Noiembrie 2022
de situații de urgență și excepționale

Indicatori de
monitorizare
10 aplicații tactice
desfășurate și evaluate

Responsabil

Costuri

Referințe

DGI

Inițiativă

Studiu de fezabilitate
elaborat;
Soluție tehnică/concept
elaborat

DGI

Din contul
bugetului
alocat IGSU
Cheltuieli
prevăzute de
proiectul
CBTM
pentru
perioada
2022-2024
(în caz de
alocare a
resurselor
financiare)
În limita
bugetului
aprobat

HG
nr.235/2021
PAG 20212022

Mediatizarea intervențiilor efectivului IGSU (stingerea
Permanent
Numarul comunicatelor
DRP
Inițiativă
incendiilor, operațiuni de salvare, descarcerare, deblocare,
publicate
intervențiile SMURD etc.)
Obiectivul operațional nr. 3: Consolidarea capacităților de răspuns Riscuri asociate obiectivului:
a IGSU prin dezvoltarea parteneriatului extern.
1. Amînarea măsurilor de instruire planificate de către organizatori din cauza pandemiei COVID-19.
2. Fluctuația de cadre, concedierea angajaților care au fost au pregătiți pentru componența echipei.
37.
Implementarea proiectului „Alinierea țărilor politicii
Decembrie 2022/
Nr. de conferințe în cadrul
DGI
Din contul
Ord. MAI
europene de vecinătate la Mecanismul de protecție civilă și
Trimestrial
proiectului desfășurate
surselor
550/2021 Plan
instrumentele UE prin serii de exerciții” (EUROMEDnr. de angajați participanți
bugetate în
MAI 2022
REACT)
nr. de Exerciții desfășurate
proiect
38.
Implementarea Proiectului „Programul de prevenire a
Mai 2022
Nr. de cursuri de instruire
DGI
Din contul
Ord. MAI
proliferării armelor de distrugere în masă”, finanțat de către
organizate și desfășurate;
surselor
550/2021 Plan
Agenția pentru Reducerea Amenințărilor din Domeniul
Nr. de angajați instruiți
bugetate în
MAI 2022
Apărării (DTRA) a Departamentului de Apărare al SUA
proiect
39.
Creșterea nivelului de pregătire al IGSU prin participarea în
Noiembrie 2022
Nr. de exerciții desfășurate;
DGI
Buget extern/
Ord. MAI
cadrul Programului de Instruiri al Mecanismului de protecție
Nr. de angajați instruiți
DGPSRM
din contul
550/2021 Plan
civilă al UE
DCIMP
bugetului
MAI 2022
DGP
alocat IGSU
40.
Organizarea și desfășurarea Exerciţiului Internaţional
Trimestrul IV
Nr. de conferințe de
DGI
Din contul
Inițiativă
,,MODEX” cu forţe în teren organizat în cadrul Programului
planificare desfășurate
DGPSRM
surselor
de Instruire al Mecanismului de Protecţie Civilă al UE
Exercițiu desfășurat
DL
bugetate în
Nr. de participanți la
DEF
proiect
exercițiu
36.

Termen de
Indicatori de
Responsabil
Costuri
Referințe
realizare/raportare
monitorizare
41.
Implementarea proiectului „Dezvoltarea parteneriatului
Noiembrie 2022
Nr. de Ateliere și exerciții
DGI
Din contul
Ord. MAI
rețelei de cunoștințe a protecției civile a UE între țările UE,
desfășurate;
surselor
550/2021 Plan
țările Politicii europene de vecinătate și organizațiile
Nr. de angajați participanți
bugetate în
MAI 2022
internaționale” (NET-CBRN-REACT) finanțat de către
proiect
Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de protecție
civilă al UE
42.
Elaborarea cu suportul organizației „Solidarity Fund PL în
Decembrie 2022
Concept de proiect
DGI
Din contul
Inițiativă
Moldova” din Republica Polonă a conceptului de proiectelaborat, aprobat pentru
surselor
pilot „Dezvoltarea funcționării durabile a Serviciului
finanțare
bugetate în
teritorial de salvatori și pompieri în cadrul consolidării
proiect
sistemului de protecție civilă din Republica Moldova”
Obiectivul operațional nr. 4: Implementarea proiectului UE,
Riscuri asociate obiectivului:
PPRD-EAST 3.
1. Amânarea 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.
43.
Din contul
Plan IGSU
Participarea la ședințele tehnice de lucru în cadrul PPRDNumărul de ședințe
surselor
2021
EAST 3
desfășurate;
bugetate în
proiect
DGP
44.
Numărul de cursuri
Din contul
Plan IGSU
Participarea la cursuri de protecție civilă similare celor din
Decembrie 2022/
DGPSRM
desfășurate;
surselor
2021
Programul de instruiri al Mecanismului comunitar de
Trimestrial
DGI
Numărul de angajați
bugetate în
protecție civilă
DCIMP
instruiți
proiect
CRI
45.
Din contul
Plan IGSU
Desfășurarea vizitelor de studiu în țările membre ale UE cu
Numărul de participări la
surselor
2021
scopul studierii metodelor de colectare, analiză și utilizare a
seminare, conferințe,
bugetate în
datelor statistice despre SE produse
şedinţe de lucru;
proiect
46.
Numărul de cursuri
CRI
Din contul
Plan IGSU
Participarea angajaților IGSU la transferul de cunoștințe
Decembrie 2022/
desfășurate;
DGP
surselor
2021
(instruirea formatorilor, seminare, ateliere de lucru, vizite de
Trimestrial
Numărul de angajați
DGPSRM
bugetate în
studiu, participare la evenimentele regionale etc.)
instruiți
DGI
proiect
47.
Elaborarea conceptului de
Din contul
Plan IGSU
Studiul metodologiilor și aplicare a bunelor practici în
Metodologie la nivel
surselor
2021
Decembrie 2022/
evaluarea riscului dezastrelor, dezvoltarea unei terminologii
Național pentru evaluarea
DGP
bugetate în
Trimestrial
comune și utilizarea definițiilor pentru evaluarea riscului
riscului dezastrelor pe
Grup de lucru
proiect
dezastrelor (pe baza practicii internaționale)
teritoriul Republicii
Moldova
Nr.

Acțiuni

Nr.

Acțiuni

Obiectivul operațional nr. 5: Consolidarea capacităţilor APC și
APL în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă şi excepţionale

48.
Organizarea și desfășurarea instruirilor pentru copii în
domeniul prevenirii situațiilor de urgență și excepționale
49.

Pregătirea voluntarilor, inclusiv ai posturilor de salvatori şi
pompieri, în scopul instruirii calitative a populației în
domeniul de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale

50.

Instruirea populației în domeniul de prevenire a situațiilor de
urgență și excepționale cu implicarea voluntarilor, inclusiv ai
posturilor de salvatori și pompieri

51.

Participarea la evenimentele naționale și internaționale,
desfășurate de către Comisia mixtă moldo-ucraineană privind
utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru

52.

Participarea la evenimentele naționale și internaționale,
desfășurate
de
către
Comisia
hidrotehnică
interguvernamentală pentru implementarea Acordului între
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind
cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor
Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010
Implementarea proiectului „Promovarea măsurilor de
reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele
apei și protecției civile pentru sporirea rezilienței
localităților rurale”
Efectuarea controalelor complexe a subdiviziunilor
teritoriale, în:
SSE Sîngerei

53.

54.
54.1

Termen de
Indicatori de
Responsabil
Costuri
Referințe
realizare/raportare
monitorizare
Riscuri asociate obiectivului:
1. Neexecutarea activității reieșind din situația cu răspândirea infecției COVID-19.
2. Indisponibilitatea autorității responsabile de organizarea și desfășurarea şedinţelor de lucr.
3. Lipsa acoperirii economico-financiare pentru implementare.
4. Depășirea costurilor estimative planificate.
5. Reticența față de schimbări.
6. Capacitățile instituționale reduse, asociate fluctuației de personal.
7. Lipsa inițiativei de autoperfecționare la unii angajați.
DGP,
În limita
Plan IGSU
Decembrie 2022/
CRI,
mijloacelor
2021
Trimestrial
Număr de copii instruiți
Organele
alocate
teritoriale
CRI,
În limita
Plan IGSU
Decembrie 2022/
Număr de voluntari
DGP,
mijloacelor
2021
Trimestrial
instruiți
Organele
alocate
teritoriale
DGP,
În limita
Plan IGSU
Decembrie 2022/
Număr de persoane
CRI,
mijloacelor
2021
Trimestrial
instruite de către voluntari
Organele
alocate
teritoriale
Numărul de participări la
DGP
În limita
Plan IGSU
seminare, conferințe,
mijloacelor
2021
Decembrie 2022/
ședințe de lucru ale
alocate
Trimestrial
Comisiei și ale grupurilor
create;
Acte normative avizate
Numărul de participări la
DGP
În limita
Plan IGSU
seminare, conferințe,
mijloacelor
2021
Decembrie 2022/
ședințe de lucru ale
alocate
Trimestrial
Comisiei și ale
subcomisiilor create;
Acte normative avizate
Martie 2022
Posturi de pompieri
DCIMP
În limita
Ord. MAI
voluntari în 4 raioane
DGI
mijloacelor
550/2021 Plan
renovate
alocate
MAI 2022
Controale desfășurate

23-24 februarie

DGPSRM
Comisia IGSU

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Acțiuni

Nr.

DSE Edineț
DRSE Căușeni
Efectuarea controalelor tematice și acordarea suportului
teoretico-metodic la desfășurarea aplicaţiilor de protecţie
civilă în cadrul subdiviziunilor teritoriale, în:
55.1
SSE Sîngerei
55.2
SSE Dondușeni
55.3
SSE Telenești
55.4
SSE Șoldănești
55.5
DSE Edineț
55.6
SSE Rezina
55.7
SSE Basarabeasca
55.8
SSE Briceni
55.9
DRSE Căușeni
55.10 SSE Călărași
55.11 SSE Cimișlia
56.
Organizarea şi desfăşurarea aplicaţiilor la 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:
56.1
Raionul Sîngerei
54.2
54.3
55.

Termen de
realizare/raportare

Controale desfășurate

Costuri

Referințe

DGPSRM
Comisia IGSU

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

DGI,
DGP,
DGPSRM
organele
teritoriale
SSE Sîngerei,
DSE Bălți
SSE
Dondușeni,
DSE Edineț
SSE Telenești,
DSE Orhei
SSE Șoldănești,
DSE Orhei
DSE Edineț
SSE Rezina,
DSE Orhei
SSE
Basarabeasca,
DRSE UTAG
SSE Briceni,
DSE Edineț

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.
420/2021

23-25 martie
6-8 aprilie
27-29 aprilie
11-13 mai
18-20 mai
1-3 iunie
22-24 iunie
6-8 iulie
7-9 septembrie
14-16 septembrie
5-7 octombrie
Aplicaţii desfăşurate

25 martie

Raionul Dondușeni

8 aprilie

56.3

Raionul Telenești

29 aprilie

56.4

Raionul Șoldănești

13 mai

56.5
56.6

Raionul Edineț

20 mai

Raionul Rezina

3 iunie

Raionul Basarabeasca

24 iunie

56.7

Raionul Briceni

Responsabil

18-19 aprilie
8-9 august

56.2

56.8

Indicatori de
monitorizare

8 iulie

Acțiuni

Nr.
56.9
56.10

Raionul Căușeni

Termen de
realizare/raportare
9 septembrie

Raionul Călărași

16 septembrie

56.11

Raionul Cimișlia

7 octombrie

57.

Antrenamentul instituţiilor şi laboratoarelor Reţelei
Naţionale de Observare şi Control de Laborator (RNOCL),
sub conducerea preşedintelui Comisiei pentru Situaţii
Excepţionale a Republicii Moldova, a Prim-ministrului, 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 mediul înconjurător”
Efectuarea vizitelor de lucru în cadrul stațiilor (posturilor)
de salvare pe apă ale APL în vederea creșterii capacităților
organelor APL pentru prevenirea accidentelor pe apă în
zonele de recreere din raza corpurilor acvatice

58.

59.

Organizarea și desfășurarea atestării anuale a scafandrilor
civili din cadrul stațiilor de salvare pe apă ale APL

Indicatori de
monitorizare

Antrenamentul desfăşurat

Responsabil
DRSE Căușeni
SSE Călărași
DSE Ungheni
SSE Cimișlia
DSE Hîncești
DGP
DGPSRM

Costuri

Referințe

În limita
mijloacelor
alocate

HG nr.
420/2021

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

19-21 octombrie

Mai, Noiembrie
2022

Numărul de staţii vizitate

Noiembrie 2022

Numărul de scafandrieri
civili atestaţi

DGP

DGP

Organizarea și desfășurarea competițiilor la poliatlonul
Septembrie 2022
DGP,
Inițiativă
scafandrilor din cadrul ,,Campionatului anual în memoria
DGI,
salvatorilor şi pompierilor căzuţi la datorie – etapa II”, cu
Competiţii desfăşurate
Organele
implicarea angajaților stațiilor de salvare pe apă ce aparțin
teritoriale
autorităților administrației publice locale
Obiectivul operațional nr. 6: Realizarea acțiunilor de prevenire și Riscuri asociate obiectivului:
diminuare a pericolelor de producere a situațiilor excepționale.
1. Neexecutarea activității reieșind din situația cu răspândirea infecției COVID-19.
2. Lipsa acoperirii economico-financiare pentru executarea măsurii.
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.
6. Indisponibilitatea participanţilor la desfășurarea evenimentelor.
61.
DGP,
În limita
Inițiativă
Elaborarea proiectului actului normativ privind cercetarea
Decembrie 2022/
DJ,
mijloacelor
Proiect elaborat şi aprobat
incendiilor
Trimestrial
DGI,
alocate
CRI
60.

Nr.
62.

63.

64.

Acțiuni

Indicatori de
monitorizare
Nr. de Campanii
desfășurate;
Nr. de persoane informate

Responsabil

Costuri

Referințe

DGP

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Mai 2022

Concurs desfăşurat;
Nr. de școli implicate;
Număr de copii antrenaţi

Participarea la măsurile de prevenire prin instruirea
diverselor categorii de populaţie în domeniul protecţiei
civile şi apărării împotriva incendiilor (elevi, angajaţi ai
întreprinderilor şi instituţiilor)

Decembrie 2022/
Trimestrial

Număr de persoane
instruite,
Numărul de publicații în
mass-media

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Măsuri organizate şi
desfăşurate. Solicitări
înaintate

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Conlucrarea cu Agenţia ”Apele Moldovei” în scopul
monitorizării stării construcţiilor hidrotehnice

Decembrie 2022/
Trimestrial

DGP,
Grup de lucru,
Organele
teritoriale
DGP,
Grup de lucru
Organele
teritoriale
DGP,
Organele
teritoriale,
APL
DGP,
DRP,
Organele
teritoriale
DGP,
DRP,
Organele
teritoriale
DGP,
DRP,
Organele
teritoriale
DGP,
DRP,
Organele
teritoriale

Cheltuieli
prevăzute de
proiectul
CBTM
pentru
perioada
2022-2024
(în caz de
alocare a
resurselor
financiare)
În limita
mijloacelor
alocate

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Termen de
realizare/raportare
Realizarea măsurilor de prevenţie în rîndul populaţiei, prin
Noiembrie 2022
desfăşurarea campaniilor de informare şi instruiri ("O casă
protejată - O viaţă salvată", "Salvăm prin instruire", Şcoala
securităţii pentru copii, ş.a.)

Organizarea și desfăşurarea Şcolii bărbăției ”Împreună
reducem riscurile”, ediția 2022

65.

Organizarea și desfășurarea măsurilor de minimalizare a
riscurilor de producere a cazurilor de explozii/incendii
cauzate de exploatarea buteliilor cu gaz lichefiat şi
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

Februarie 2022

Organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a
cazurilor de ardere a vegetației uscate

Martie – septembrie
2022

66.

67.

Organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a
situațiilor de urgență în perioada Sărbătorilor de Sfintele
Paști

Aprilie 2022

68.
Organizarea și desfășurarea măsurilor de pregătire a
instituțiilor de odihnă către perioada estivală

Mai 2022

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

Inițiativă

Nr.

Acțiuni

69.

Organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a
incendiilor în perioada campaniei de recoltare a cerealelor și
culturilor tehnice

Mai 2022

Organizarea şi desfăşurarea măsurilor de prevenire a
înecurilor în perioada estivală

Mai – Septembrie
2022

Termen de
realizare/raportare

70.

71.
Organizarea măsurilor de prevenire a incendiilor în
instituţiile de învăţământ pentru anul de studii 2022-2023

August 2022

Organizarea şi desfăşurarea măsurilor de prevenire a
intoxicaţiilor în urma fermentării vinului

Septembrie,
Octombrie 2022

Organizarea și desfășurarea măsurilor de minimalizarea a
riscurilor de producerea incendiilor și cazurilor de intoxicare
cu produse ale arderii în fondul locativ în perioada rece a
anului

Octombrie,
Noiembrie 2022

72.

73.

74.

75.

76.

Organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a
situațiilor de urgență și excepționale în perioada Sărbătorilor
de iarnă

Decembrie 2022

Organizarea şi desfăşurarea măsurilor de prevenire a
înecurilor în perioada formării și menținerii podurilor de
gheață

La formarea
podurilor de gheaţă

Participarea la organizarea şi desfăşurarea măsurilor de
prevenire a infecției COVID-19

În perioada
existenței
pericolului
pandemic

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

Costuri

Referințe

DGP,
DRP,
Organele
teritoriale
DGP,
DRP,
Organele
teritoriale
DGP,
DRP,
Organele
teritoriale
DGP,
DRP,
Organele
teritoriale
DGP,
DRP,
Organele
teritoriale
DGP,
DRP,
Organele
teritoriale
DGP,
DRP,
Organele
teritoriale

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

În limita
mijloacelor
alocate

La solicitare

DGP,
DRP,
Organele
teritoriale

Obiectivul operațional nr.7: Îmbunătățirea bazei tehnico – Riscuri asociate obiectivului:
materiale, condițiilor de activitate a subdiviziunilor de intervenție.
1. Dificultăți în realizarea activităților planificate, reieșind din situația cu răspândirea infecției COVID19.
2. Depășirea termenelor de desfășurare a activităților.

Nr.

77.

78.

79.

80.

81.

Acțiuni

Termen de
Indicatori de
Responsabil
Costuri
Referințe
realizare/raportare
monitorizare
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.
Demararea și implementarea proiectului moldo-janonez
Decembrie 2022*
Elaborare studiului de
DCIMP,
Din contul
Inițiativă
„Îmbunătățirea echipamentelor de stingerea incendiilor a
fezabilitate;
DGI
surselor
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI”
Inițierea procedurii de
bugetate în
achiziție a 19 autospeciale,
proiect;
mijloace din
bugetul de
stat
Finalizarea proiectului de construcție a Unității de salvatori
Mai 2022
Recepția lucrărilor de
DCIMP
Din contul
Ord. MAI
și pompieri Ungheni
construcție
surselor
550/2021 Plan
bugetate în
MAI 2022
proiect;
mijloace din
bugetul de
stat
Finalizarea proiectului de construcție a Unității de salvatori
Decembrie 2022
Recepția lucrărilor de
DCIMP
Din contul
Inițiativă
și pompieri Ștefan Vodă
construcție
DRSE Căușeni
surselor
bugetate în
proiect;
mijloace din
bugetul de
stat
Finalizarea proiectului de construcție a Unității de salvatori
Decembrie 2022
Recepția lucrărilor de
DL,
Din contul
Inițiativă
și pompieri Șoldănești
construcție
DCIMP
surselor
DSE Orhei
bugetate în
proiect;
mijloace din
bugetul de
stat
Obținerea finanțării și demararea contracției Unității de
Octombrie 2022
Procedura de achiziții a
DCIMP
Din contul
Inițiativă
salvatori și pompieri Ocnița
serviciilor de construire
DSE Edineț
surselor
încheiată;
bugetate în
Desfășurarea lucrărilor de
proiect;
construire
mijloace din
bugetul de
stat

Nr.

Acțiuni

82.

Perfectarea documentelor și fișei de proiect pentru finanțarea
construcției a Unității de salvatori și pompieri Dondușeni

83.

Demararea proiectului „Cooperarea pentru prevenirea
dezastrelor și monitorizarea mediului în regiunea bazinului
Mării Negre” implementat în cadrul Programului Operațional
Comun Băzinul Mării Negre 2014-2020

Termen de
realizare/raportare
Decembrie 2022

Indicatori de
monitorizare
Perfectarea documentelor,
proiectul de construcție
coordonat

Responsabil

Costuri

Referințe

DCIMP
DSE Edineț

Inițiativă

Decembrie 2022*

Achiziționarea
echipamentului IT,
instruiri, semnarea unui
memorandum de cooperare
în situații de urgență între
partenerii proiectului

DCIMP

Din contul
surselor
bugetate în
proiect;
mijloace din
bugetul de
stat
Din contul
surselor
bugetate în
proiect;
mijloace din
bugetul de
stat

Inițiativă

Obiectivul operațional 8: Asigurarea tehnico-materială a angajaților Riscuri asociate obiectivului:
și subdiviziunilor IGSU.
1. Nerealizarea în termen a contractelor de prestare a serviciilor de proiectare, reparație și livrare de
bunuri.
2. Mijloace financiare insuficiente.
3. Proceduri de achiziții și licitații tergiversate.
4. Lipsa interesului agenților economici.
5. Întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare.
6. Depășirea costurilor estimative planificate.
7. Defecțiuni tehnice ale sistemului informațional.
84.
Creșterea nivelului de siguranță și securitate individuală a
Decembrie 2022/
Caiete de sarcini elaborate;
DGI
În limita
Inițiativă
efectivului
Trimestrial
Proceduri de achiziţie
DL,
bugetului
realizate;
DEF
aprobat
Nr. de echipamente
procurate.
85.
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
Martie 2022
Hotărâre de Guvern
DL
În limita
Ord. MAI
transmiterea unor bunuri imobile (Călărași, Ocnița)
aprobată
DJ
mijloacelor
550/2021 Plan
alocate
MAI 2022
86.
Inspectarea anuală a patrimoniului din dotarea
Trimestrul II-III/
Notă informativă
DL
În limita
Inițiativă
subdiviziunilor Inspectoratului
Trimestrial
prezentată
Comisia/ grup
mijloacelor
de lucru
alocate
Obiectivul operațional nr. 9: Dirijarea activității economico- Riscuri asociate obiectivului:
financiară.
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 Trezoreria de Stat cu întârziere.

Nr.

Acțiuni

87.

Elaborarea raportului financiar anual privind executarea
bugetului pentru anul 2021

88.

Elaborarea propunerilor pentru proiectul bugetului de Stat
pentru anul 2023, estimărilor anilor 2024 - 2025

89.

Repartizarea limitelor de alocaţii bugetare instituţiei pentru
anul 2023

90.

Inventarierea patrimoniul Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă

91.
91.1

Întocmirea rapoartelor financiare trimestriale:
semestrul I;

91.2

pe perioada de 9 luni;

Obiectivul operaţional nr. 10 Implementarea sistemului de control
intern managerial.

92.

Autoevaluarea și raportarea controlului intern managerial

93.

Emiterea declarației de Răspundere managerială

Termen de
Indicatori de
Responsabil
Costuri
Referințe
realizare/raportare
monitorizare
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.
În limita
Inițiativă
Centralizarea, elaborarea şi
Februarie 2022
DEF
bugetului
remiterea MAI
aprobat
Centralizarea, elaborarea şi
În limita
Inițiativă
Septembrie 2022
remiterea MAI
DEF
bugetului
aprobat
Centralizarea, elaborarea şi
În limita
Inițiativă
Decembrie 2022
remiterea MAI
DEF
bugetului
aprobat
Inventarierea efectuată;
DEF
În limita
Inițiativă
Decembrie 2022
Procese verbale aprobate
Comisia de
bugetului
inventariere
aprobat
Centralizarea, elaborarea şi
DEF
În limita
Inițiativă
remiterea MAI
bugetului
Iulie – august 2022
aprobat
Octombrie –
Noiembrie 2022
Riscuri asociate obiectivului:
1. Impedimente în procesul de colectare a informațiilor.
2. Neidentificarea riscurilor iminente cu un impact major.
3. Reticența subiecților responsabili față de schimbările și acțiunile propuse aferente implementării
sistemului de CIM.
4. Abilități insuficiente în exercitarea atribuțiilor din domeniul CFPI.
5. Interes scăzut a managerilor în implementarea corectă a Standardelor naționale de control intern.
6. Autoevaluarea subiectivă a CIM.
7. - Tergiversarea termenilor de implementare a recomandărilor.
Martie 2022
Raportul privind controlul
DACI,
În limita
Inițiativă
intern managerial elaborat
Grupul de
bugetului
și aprobat
lucru,
alocat
Organele
teritoriale
Martie 2022
Declarația de răspundere
DACI,
În limita
Inițiativă
managerială emisă și
Grupul de
bugetului
publicată
lucru,
alocat
Organele
teritoriale

Nr.

Acțiuni

94.

Elaborarea Inventarului funcțiilor sensibile la nivelul IGSU

95.

Elaborarea Planului de gestiune a funcţiilor sensibile

96.

Termen de
realizare/raportare
Martie 2022

Indicatori de
monitorizare
Inventarul funcțiilor
sensibile aprobat

Martie

Planul de gestiune a
funcţiilor sensibile aprobat

Actualizarea Registrelor de evidență a funcțiilor/
împuternicirilor delegate a Organului central al IGSU şi a
organelor teritoriale

Martie 2022
(cu actualizare
permanentă)

Registre actualizate

97.

Actualizarea Registrului proceselor de bază

Februarie 2022

98.

Descrierea/actualizarea proceselor de bază

Februarie 2022
(cu actualizare
permanentă)

Registrul proceselor de
bază realizate în cadrul
IGSU - actualizat
Nr. Proceselor de bază
identificate și descrise/
actualizate

99.

Întocmirea Registrului consolidat al riscurilor al IGSU

Februarie 2022

100.

Implementării recomandărilor Curții de Conturi aferente
activității IGSU

Decembrie 2022/
Trimestrial

101.

Monitorizarea implementării recomandărilor Curții de
Conturi aferente activității IGSU

Decembrie 2022/
Trimestrial

Monitorizare efectuată

102.

Elaborarea raportului de activitate a auditului intern

August 2022

Raportul de activitate,
inclusiv privind
funcționalitatea sistemului
de control intern

Registrului consolidat al
riscurilor al IGSU –
întocmit şi aprobat
Număr de recomandări
înaintate, pondere a
recomandărilor
implementate

Responsabil

Costuri

Referințe

DACI
DMRU
Organele
teritoriale
DACI
DMRU
Organele
teritoriale
DMRU
SRU ale
organelor
teritoriale
DACI,
Organele
teritoriale
DACI,
Organul central
și organele
teritoriale
DACI,
Grupul de lucru

În limita
bugetului
alocat

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

În limita
bugetului
alocat

Inițiativă

În limita
bugetului
alocat

Inițiativă

În limita
bugetului
alocat
În limita
bugetului
alocat

Inițiativă

Șef adjunct
IGSU
responsabil de
controlul intern
DEF,
DACI,
DGPSRM,
DL,
DJ
DACI

(DAI)
DACI

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

În limita
bugetului
alocat
În limita
bugetului
alocat

Inițiativă

În limita
bugetului
alocat
În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Inițiativă

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022
(Activitate
anuală)

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare/raportare

103.

Identificare și încadrarea (și/sau instituirea funcției de audit,
după caz) personalului calificat în subdiviziunile de audit
intern

August 2022

Obiectivul operaţional nr.11 Asigurarea disciplinei de serviciu.

104.

105.

106.

107.

Indicatori de
monitorizare
managerial elaborat și au
prezentat
Personal identificat și
încadrat în cadrul
subdiviziunilor de audit
intern

Responsabil

Costuri

Referințe

DACI

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Riscuri asociate obiectivului:
1. Nivelul scăzut de integritate al angajaţilor.
2. Nerespectarea/ignorarea normelor de etică şi deontologie.
3. Admisibilitatea cazurilor de influenţă necorespunzătoare.
4. Nedeclararea conflictelor de interese, neîntreprinderea acţiunilor din partea managerilor în vederea
soluţionării conflictelor de interese şi necunoaşterea prevederilor legale privind declararea conflictelor
de interese de către angajaţii IGSU.
Asigurarea respectării regimului de incompatibilităţi,
Decembrie 2022/
Numărul de cazuri de
DACI,
În limita
Inițiativă
interdicţii şi restricţii
Trimestrial
incompatibilităţi, interdicţii
DMRU
mijloacelor
şi restricţii atestate şi
alocate
soluţionate în cadrul IGSU
Asigurarea respectării normelor de etică şi deontologie
Decembrie 2022/
Numărul de cazuri de
DACI
În limita
Inițiativă
Trimestrial
încălcare a normelor de
mijloacelor
etică şi deontologie
alocate
documentate şi sancţionate
disciplinar
Asigurarea denunţării şi a tratării cazurilor influenţelor
Decembrie 2022/
Numărul de cazuri de
DACI
În limita
Inițiativă
necorespunzătoare
Trimestrial
influenţă
mijloacelor
necorespunzătoare
alocate
denunţate şi soluţionate;
număr de cazuri de
influenţă
necorespunzătoare
denunţate la Centrul
Național Anticorupție
Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de integritate
Decembrie 2022/
Număr de sancţiuni
DACI
În limita
Inițiativă
Trimestrial
disciplinare aplicate în
mijloacelor
legătură cu incidentele de
alocate
integritate admise de către
angajaţi;

Nr.

Acțiuni

108.

Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi
neadmiterea favoritismului

Obiectivul operațional nr. 12 Planificarea strategică și coordonarea
activității de bază.

109.
110.

Elaborarea Planului anual de activitate al IGSU pentru anul
2023
Elaborarea propunerilor pentru Cadrul Bugetar pe Termen
Mediu, ”Sectorul – Ordine Publică”, capitolul Protecţia
Civilă

111.

Elaborarea propunerilor pentru Strategia Sectorială de
Cheltuieli

112.

Prezentarea informației privind realizarea indicatorilor de
monitorizare a Strategiei Sectoriale de Cheltuieli 2022-2024

Indicatori de
Responsabil
Costuri
Referințe
monitorizare
Număr de suspendări din
funcţii ale agenților publici
inculpaţi pentru infracţiuni
de corupţie sau conexe.
Decembrie 2022/
Număr de conflicte de
DACI
În limita
Inițiativă
Trimestrial
interese declarate și
mijloacelor
soluţionate în cadrul
alocate
entităţilor publice;
număr de conflicte de
interese sesizate la Agenția
Națională de Integritate;
număr de acte de constatare
ale Agenției Naționale de
Integritate cu privire la
conflictele de interese;
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.
Nu necesită
Inițiativă
Decembrie 2022
Plan elaborat şi aprobat
DGPSRM
cheltuieli
DGPSRM,
Inițiativă
DGI, DGP,
Propuneri la CBTM
Iunie 2022
DEF, DCIMP,
înaintate în MAI
DL, DJ,
DMRU
DGPSRM,
Inițiativă
DGI, DGP,
Propuneri la SSC și
Iunie 2022
DEF, DCIMP,
înaintate în MAI
DL, DJ,
DMRU
DGPSRM,
Inițiativă
DSE
Decembrie 2022/
Indicatori generalizați și
municipale și
Trimestrial
prezentați
regionale;
DRCS nr. 1 și 2;
CRI
Termen de
realizare/raportare

Nr.

Acțiuni

113.

Elaborarea indicatorilor de monitorizare ai Strategiei
Sectoriale de Cheltuieli 2023-2025

114.

115.

116.

117.
118.
119.

Elaborarea ordinului privind organizarea activității anuale a
IGSU pentru anul 2023
Monitorizarea permanentă a modului și termenelor de
executare a măsurilor IGSU prevăzute în Planul de acțiuni a
Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2021-2022
Monitorizarea permanentă a modului și termenelor de
executare a măsurilor IGSU prevăzute în Planul de acțiuni al
MAI pentru anul 2022
Controlul gradului de realizare a Planului de activitate al
IGSU pentru 2022
Controlul gradului de realizare a Planurilor de activitate
pentru 2022 ale organelor teritoriale ale IGSU
Desfășurarea ședințelor de bilanț a activității ale organului
central al IGSU

120.

Desfășurarea ședințelor de bilanț a activității ale organelor
teritoriale al IGSU

121.

Asigurarea organizării și desfășurării ședințelor Comisiei
pentru Situații Excepționale a RM
Examinarea demersurilor de solicitare a asistenței financiare
pentru lichidarea consecințelor SE
Actualizarea periodică a datelor de contact a membrilor CSE
RM și Experților în cadrul CDSE
Monitorizarea permanentă a situației operative în Republică
și informarea conducerii IGSU, MAI și Guvernului

122.
123.
124.

Termen de
realizare/raportare

Indicatori de
monitorizare

Octombrie 2022

Ordin elaborat și aprobat

Decembrie 2022
Decembrie 2022/
Trimestrial

DGPSRM,
DGI, DGP,
CRI
DGPSRM,
DGI, DGP,
DMRU, DL,
DEF
DGPSRM

Nr. de acțiuni realizate

Costuri

Referințe
Inițiativă
Inițiativă

Nu necesită
cheltuieli

Inițiativă
Inițiativă

Nr. de acțiuni realizate

Semestrial

Decembrie 2022/
Trimestrial
Decembrie 2022/
Trimestrial

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

Inițiativă
Inițiativă
Inițiativă

Inițiativă

DGPSRM

Nu necesită
cheltuieli

Permanent

Decembrie 2022/
trimestrial

Lista datelor de contact
actualizată
Numărul de rapoarte
remise
Subdiviziuni antrenate
pentru acţiuni de aducere în
stare de pregătire;
Nr. de controale
desfășurate;

Inițiativă
Inițiativă

Nr. demersuri examinate

125.
Desfăşurarea controalelor inopinate privind nivelul de
pregătire pentru acţiuni în SE a subdiviziunilor de intervenție
ale IGSU

Ordin elaborat și aprobat

Responsabil

Inițiativă
DGPSRM
CODR

Nu necesită
cheltuieli

DGI
DGPSRM
DGP

În limita
bugetului
aprobat

Inițiativă
Inițiativă

Nr.

Acțiuni

126.

Desfăşurarea controalelor inopinate privind nivelul de
organizare a serviciului în domeniul intervenției, precum și
evaluării capacităților operaționale și de răspuns
Antrenamentul efectivului Centrului de dirijare în situații
excepționale al Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova sub conducerea vicepreședintelui
Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,
a șefului IGSU
Realizarea aranjamentelor multilaterale privind schimbul de
informaţii dintre AIEA şi ţările membre ale acestea privind
accidentele radiologice şi nucleare

127.

128.

Indicatori de
monitorizare

Semestrial

Nr. de controale efectuate

Responsabil

Costuri

Referințe
Inițiativă

Trimestrul II

Decembrie 2022/
Trimestrial

Antrenament organizat și
desfășurat;
Număr de antrenamente de
înştiinţare reciprocă
desfăşurate
Test de telecomunicaţii

DGPSRM
Efectivul
grupelor
operative

Nu necesită
cheltuieli

Inițiativă

Inițiativă
DGPSRM
(CODR),
DGI,

Nu necesită
cheltuieli

Decembrie 2022/
Indici statistici elaboraţi
DGPSRM
Nu necesită
Inițiativă
Trimestrial
cheltuieli
130. Colectarea, sistematizarea şi prelucrarea informaţiei privind
Decembrie 2022/
Date statistice prelucrate şi
DGPSRM
Nu necesită
Inițiativă
situaţiile excepţionale şi incendiile
Trimestrial
analizate
cheltuieli
131. Publicarea datelor deschise pe portalul www.date.gov.md cu
Decembrie 2022/
Numărul de categorii de
DGPSRM
Nu necesită
Inițiativă
asigurarea standardelor de calitate
Trimestrial
date actualizate/publicate
cheltuieli
132. Prezentarea informaţiei privind numărul de situaţii
Decembrie 2022/
Date agregate pe țară și în
DGPSRM
Nu necesită
Inițiativă
excepţionale şi incendii către Biroul Național de Statistică
Trimestrial
aspect teritorial
cheltuieli
Obiectivul operațional nr. 13: Implementarea acțiunilor din Riscuri asociate obiectivului:
documentele de politici și proiectelor în derulare.
1. Evaluare eronată a costurilor producției noi.
2. Devalorificarea mijloacelor financiare.
3. Depășirea bugetului aprobat.
4. Lipsa unor explicații privind conținutul datelor cuprinse în planul de achiziții.
5. Neprezentarea de către subdiviziunile organului central a informației în termenii stabiliți.
6. Elaborarea rapoartelor de monitorizare incomplete.
133.
Implementarea prevederilor Acordurilor/ Planurilor de Trimestrul IV, 2023 Număr de activități comune
DGPSRM
Bugetul
HG nr.
colaborare/ cooperare bilaterale și/sau multilaterale dintre
desfășurate
Grup de lucru
autorităților
1101/2018
autoritățile din sistemul managementului integrat al
și instituțiilor
frontierei de stat
implicate
(ține de
atribuțiile
funcționale)
134.
Revizuirea cadrului normativ ce reglementează activitatea Trimestrul IV, 2023 Cadru normativ elaborat și
DGI
Bugetul
HG nr.
chinologică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
aprobat
autorităților
1101/2018
implicate
(ține de
129.

Efectuarea evidenţei situaţiilor excepţionale şi incendiilor

Termen de
realizare/raportare

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare/raportare

Indicatori de
monitorizare

Responsabil

135.

Creșterea capacității de reacție și răspuns a sistemului de
sănătate publică în situații de urgență provocate de factorii
naturali, tehnogeni, biologici, radiologici și sociali

Trimestrul IV

Numărul acțiunilor
implementate
Gradul de acoperire
financiară (%) a
necesităților

DGI,
DGPSRM

136.

Implementarea proiectului „Creșterea protecției populației în
situații de urgență cauzate de dezastre naturale în zona
transfrontalieră – IPPESA”

Noiembrie 2022

Centrul Republican de
Instruire al IGSU, (sediul
Răzeni renovat);
Modernizarea și dotarea
unui modul de instruire
privind dezastrele naturale;
Exercițiu de stat major și
Exercițiu de teren
desfășurate;
Nr. de primari instruiți.

CRI

137.

Implementarea proiectului „Îmbunătățirea timpului de
reacție pentru situații de urgență în zonă transfrontalieră prin
renovarea infrastructurii pentru instruirea populației”

Decembrie 2022

CRI

138.

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 (SMURD), creșterea

Decembrie 2022

Clasele de instruire ale
Centrului Republican de
Instruire al IGSU, (sediul
Răzeni), renovate;
Modernizarea și dotarea
unui modul de instruire
privind acordarea primului
ajutor;
Nr. de copii instruiți;
Nr de persoane instruite;
Nr. de angajați IGSU
instruiți.
Nr. de activități
desfășurate;
4 platforme de aterizaredecolare pentru intervenții
aero-medicale construite;

DL
Grup de lucru

Costuri
atribuțiile
funcționale)
În limitele
bugetului
aprobat

În limita
bugetului
aprobat/
Proiecte de
asistență
externă:
Uniunea
Europeană –
Instrumentul
European de
Vecinătate
(ENI)
În limita
bugetului
aprobat/
Proiecte de
asistență
externă:
Uniunea
Europeană –
Instrumentul
European de
Vecinătate
(ENI)
În limita
bugetului
aprobat

Referințe

Ord. MAI nr.
170/2019
Planul de
acțiuni privind
implementarea
Strategiei
naționale de
apărare pentru
anii 2018-2022
Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare/raportare

nivelului de pregătire și menținerea capacității personalului
de intervenție în situații de urgență”

Indicatori de
monitorizare
2 puncte de operare terestră
reconstruite

Responsabil

DGI
DGP
CODR
ÎSDS „Obiecte
speciale
5101,5102”
ÎSDS „Obiecte
Speciale 5101,
5102”

Costuri

Referințe

Proiecte de
asistență
externă
Nu necesită
cheltuieli

HG nr.
506/2020

139.

Implementarea Regulamentului cu privire la mecanismul de
prim răspuns la evenimente nucleare sau radiologice conexe
surselor radioactive orfane, aprobat prin HG nr.506/2020

Decembrie
2022*

Numărul de acțiuni
realizate

140.

Implementarea proiectului de asistență tehnică finanțat de
Comisia Europeană ”Managementul în siguranță a deșeurilor
radioactive în Moldova” 2022-2025

Decembrie
2022*

Conform proiectului de
asistență tehnică

141.

Elaborarea programului de monitoring radiologic la
obiectivul de păstrare a deșeurilor radioactive

Decembrie 2022*

Conform indicatorilor
stabiliți în proiectul de
asistență tehnică finanțat de
Sida (Suedia

ÎSDS „Obiecte
Speciale 5101,
5102”

Conform
proiectului de
asistență
tehnică
În limita
mijloacelor
alocate

142.

Crearea capacităților de păstrare a deșeurilor radioactive ca
parte a infrastructurii de dezafectare a depozitului istoric de
tip RADON

Decembrie 2022*

Conform indicatorilor
stabiliți în proiectul de
asistență tehnică finanțat de
Sida (Suedia);
Plan implementat;
Raport elaborat

ÎSDS „Obiecte
Speciale 5101,
5102”

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Strategia
națională
privind
managementul
deșeurilor
radioactive
pentru anii
2017-2026,
aprobată prin
Legea nr.
68/2017
Strategia
națională
privind
managementul
deșeurilor
radioactive
pentru anii
2017-2026,
aprobată prin
Legea nr.
68/2017

Obiectivul operațional nr. 14: Gestionarea bunurilor materiale din Riscuri asociate obiectivului:
rezervele de mobilizare a statului păstrate la Inspectoratului General 1. Apariția defecțiunilor tehnice ale aparatajului de verificare.
pentru Situaţii de Urgenţă.
2. Termenul de exploatare a instalației de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare a radiaţiei
este depășit.
3. Lipsa mijloacelor speciale pentru conservare.

Nr.

Acțiuni

143.

Efectuarea controlului de laborator a mijloacelor de protecţie
individuală a organelor de respiraţie din rezerva de
mobilizare a statului
Efectuarea verificării stării de funcţionare a mijloacelor de
măsurare a radiaţiei din rezerva de mobilizare a statului

144.

145.

146.

147.

Efectuarea conservării mijloacelor de măsurare a radiației
din rezerva de mobilizare a statului

Trimestrial/
conform graficului
Trimestrial
/conform graficului
Trimestrul II şi III/
trimestrial

Elaborarea dării de seamă privind disponibilul bunurilor
materiale din rezerva de mobilizare

Lunar

Desfășurarea inventarierii şi controlul activității SRM-lor
teritoriale

Iunie -august 2022

Obiectivul operațional nr.15: Evidența resurselor umane și
desfășurarea procedurilor de personal.

148.

Termen de
realizare/raportare

Asigurarea complexului de proceduri organizatoricoadministrative privind elaborarea ordinelor șefului IGSU al
MAI pe efectiv

Indicatori de
monitorizare
Nr. de măști verificate;
Concluzii privind controlul
de laborator
Nr. de aparate verificate;
Rezultate înscrise în
registrul de verificări
Nr. de aparate conservate;
Date înscrise în registrul
privind conservarea
mijloacelor
Darea de seamă prezentată
Agenției Rezerve Materiale

Responsabil

Act privind rezultatele
inventarieri prezentat
Agenției Rezerve Materiale

DGPSRM
Comisia
tehnică
permanentă

DGPSRM

DGPSRM

DGPSRM

DGPSRM

Costuri

Referințe

În limitele
bugetului
aprobat
În limitele
bugetului
aprobat

Inițiativă

În limitele
bugetului
aprobat
În limitele
bugetului
aprobat
În limitele
bugetului
aprobat

Riscuri asociate obiectivului:
1. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională.
2. Impedimente în procesul de colectare a informațiilor.
3. Tergiversarea termenilor stabiliți prin prescripțiile regulamentelor de specialitate.
4. Insuficiența resursei de personal înalt calificat.
Decembrie 2022/
Nota informativă
DMRU
În limita
Trimestrial
mijloacelor
alocate

Inițiativă
Inițiativă

Inițiativă
Inițiativă

Inițiativă

149.

Realizarea activităților privind asigurarea evidențelor de
domeniu, cu actualizarea, sistematizarea și revizuirea
periodică a acestora:
- În bazele de date (platforme) electronice;
- Prin intermediul actelor preparatorii, conform specificului
prestat;
- În cadrul arhivelor IGSU

Decembrie 2022/
Trimestrial

Nota informativă

DMRU

În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

150.

Selectarea candidaților pentru ocuparea funcțiilor publice cu
statut special din cadrul IGSU

Decembrie 2022/
Trimestrial

Nota informativă

DMRU

Inițiativă

151.

Modificarea raporturilor de serviciu/contractului individual
de muncă, acordarea gradelor speciale, categoriilor de
calificare, încetarea raporturilor de serviciu

Decembrie 2022/
Trimestrial

Nota informativă

DMRU

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Nr.
152.

Acțiuni

Termen de
realizare/raportare
Decembrie 2022/
Realizarea procedurilor de personal orientate stabilirii
Trimestrial
drepturilor salariale

Indicatori de
monitorizare
Nota informativă

Responsabil

Costuri

Referințe

DMRU

În limita
mijloacelor
alocate
În limita
mijloacelor
alocate

Inițiativă

Desfășurarea documentării cazurilor privind asigurarea
Decembrie 2022/
Nota informativă
DMRU
obligatorie de stat, eliberării seturilor de materiale la
Trimestrial
concediere ce prevăd acordarea îndemnizațiilor etc.
Obiectivul operațional nr. 16: Organizarea și realizarea activității Riscuri asociate obiectivului:
psihologice în cadrul Inspectoratului şi în situații de urgență/ 1. Amânarea/anularea activităților în contextul condițiilor impuse de pandemie.
excepționale.
2. Acoperirea parțială economico-financiară pentru acțiunile planificate spre realizare.
154. Realizarea diagnozei organizaționale, a evaluării și asistenței
Decembrie 2022/
Număr de sondaje,
DMRU
În limita
psihologice în cadrul IGSU (cu personalul Inspectoratului)
Trimestrial
chestionare aplicate.
mijloacelor
Număr de rapoarte şi note
alocate
întocmite.
Număr de avize
psihologice elaborate.
Număr de subiecți testați.
Număr de şedinţe de
consiliere psihologică
realizată.
Număr de treninguri
desfășurate.
Număr de lecții predate cu
angajați instruiți.
155. Acordarea asistenței psihologice sinistraților/victimelor în
Decembrie 2022/
Număr de intervenții
DMRU
În limita
situații de urgență/ excepționale și în cadrul exercițiilor
Trimestrial
psihologice în situații de
mijloacelor
demonstrative/tactice și aplicațiilor naționale/internaționale
urgență/excepționale.
alocate
Număr de intervenții
psihologice în cadrul
exercițiilor
demonstrative/tactice și
aplicații
naționale/internaționale.
Număr de persoane care
au beneficiat de asistență
psihologică în situații de
urgență/excepționale.
Obiectivul operațional nr. 17: Asigurarea formării profesionale Riscuri asociate obiectivului:
inițiale, continue și de specializare inclusiv a pregătirii manageriale
1. Destabilizarea cadrului organizatoric, condiţionat de efectele situaţiei pandemice în
instruire.
2. Lipsa acoperirii economico-financiare pentru executarea măsurii.
153.

Inițiativă

Inițiativă

Inițiativă

procesul de

Nr.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

Acțiuni

Termen de
Indicatori de
Responsabil
Costuri
Referințe
realizare/raportare
monitorizare
3. Accentuarea/menţinerea deficitului de capacitate privind formarea iniţială a personalului, inclusiv a
pregătirii manageriale.
4. Resurse insuficiente de personal.
5. Lipsa inițiativei de autoperfecționare la unii angajați.
Instruirea, specializarea şi recalificarea, în vederea
Decembrie 2022/
Număr de angajaţi instruiţi,
DMRU
În limita
Inițiativă
perfecţionării angajaţilor IGSU
Trimestrial
domeniul de perfecţionare
bugetului
a cunoştinţelor
aprobat
Asigurarea procesului de formare profesională inițială a
Ianuarie 2022
Ordin elaborat și aprobat
(DPPÎ)
În limita
Ord. MAI
ofițerilor și subofițerilor debutanți angajați din sursa externă
DMRU
mijloacelor
550/2021 Plan
în cadrul IGSU
alocate
MAI 2022
Coordonarea procesului de formare profesională continuă a
Iulie 2022
Ordin elaborat și aprobat
(DPPÎ)
În limita
Ord. MAI
angajaților IGSU
DMRU
mijloacelor
550/2021 Plan
alocate
MAI 2022
Promovarea politicilor de asigurare a egalității de gen în
Noiembrie 2022
Plan de acțiuni
(DPPÎ)
Cu sprijinul
Centrul
administrarea personalului în baza recomandărilor
elaborat și aprobat
DMRU
partenerilor
Parteneriat
partenerilor de dezvoltare
de dezvoltare
pentru
Dezvoltare
Număr de candidaţi
DMRU,
Inițiativă
Instruirea specialiştilor în instituţiile specializate de
Semestrial
Nu necesită
selectaţi
subdiviziunile
învăţământ din ţară şi de peste hotare
cheltuieli
SRU teritoriale
Numărul angajaţilor
Inițiativă
Evaluarea anuală a cunoştinţelor la compartimentul pregătirii
DMRU
Nu necesită
Semestrial
evaluaţi
profesionale de bază
cheltuieli
Acordarea categoriilor de calificare în baza evaluării
performanţelor profesionale

Trimestrial

Numărul angajaţilor
evaluaţi

DMRU

163.

Participarea echipei IGSU la activităţi sportive interne şi
externe

Semestrial

Numărul de participări

DMRU

164.

Organizarea și desfășurarea programelor de dezvoltare
managerială destinat personalului cu funcții de conducere în
concordanță cu prioritățile MAI

Iulie 2022

Numărul cursurilor
organizate și al angajaților
instruiți

(DPPÎ)
DMRU

Organizarea și desfășurarea instruirilor privind studierea
limbii engleze în scopul sporirii nivelului profesional al
angajaților din cadrul MAI

Decembrie 2022/
Trimestrial

12 grupe de instruire,
200 de persoane instruite.

DMRU

162.

165.

Nu necesită
cheltuieli
În limita
bugetului
aprobat
În limita
surselor
bugetare
În limita
surselor
bugetare și a
asistenței din
surse externă

Inițiativă
Inițiativă

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022
Inițiativă

Nr.

Acțiuni

Termen de
realizare/raportare

Indicatori de
monitorizare

Octombrie 2022

Numărul de sesiuni
desfășurate;
Numărul de participanții

Noiembrie 2022

Proiect elaborat și înaintat
pentru aprobare

166.
Organizarea programelor
internaționale
167.

educaționale

interne

și

Elaborarea cadrului normativ privind formarea profesională
în domeniul pregătirii fizice

Responsabil
(Academia
„Ștefen cel
Mare”)
DMRU
CRI
(CSC Dinamo)
DMRU

Costuri

În limita
surselor
bugetare
În limita
mijloacelor
alocate

Obiectivul operațional nr. 18: Evaluarea programului de studii prin Riscuri asociate obiectivului:
realizarea sondajelor/chestionarelor de opinie și alte proceduri de 1. Insuficienţa resursei de personal înalt calificat.
ghidare și consiliere în carieră.
2. Tergiversarea elaborării programului de studii pentru angajaţi.
3. Deficienţe în planul cu măsurile de îmbunătățire a calității studiilor angajatorilor.
168. Realizarea chestionării cu angajatorii/ beneficiarii
Octombrie 2022
Chestionare/ Sondaj
(Academia
realizat;
„Ștefen cel
În limita
Raport întocmit însoțit de
Mare”)
surselor
plan de îmbunătățire a
DMRU
bugetare
calității studiilor
CRI
169. Elaborarea planului măsurilor de îmbunătățire a calității
Noiembrie 2022
(Academia
studiilor cu remiterea acestuia angajatorilor/ beneficiarilor
„Ștefen cel
În limita
Plan elaborat și aprobat
Mare”)
surselor
DMRU
bugetare
CRI
170. Realizarea procedurilor comune de ghidare și consiliere în
Octombrie 2022
Proceduri comune de
(Academia
În limita
carieră
ghidare și consiliere în
„Ștefen cel
surselor
carieră elaborate și
Mare”)
bugetare
aprobate
DMRU

Referințe
Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

Ord. MAI
550/2021 Plan
MAI 2022

