
DAREA DE SEAMĂ 
privind activitatea Serviciului ProtecŃiei Civile  

şi SituaŃiilor ExcepŃionale pe parcursul a 6 luni ale anului 2013 
 

Serviciul ProtecŃiei Civile şi SituaŃiilor ExcepŃionale şi-a desfăşurat activitatea în 
semestrul I al anului 2013, în corespundere cu legislaŃia Republicii Moldova, conform 
domeniului specific de activitate, eforturile principale fiind îndreptate spre asigurarea 
măsurilor de protecŃie a populaŃiei şi bunurilor materiale în caz de pericol sau declanşare a 
situaŃiilor excepŃionale şi incendiilor. 

 
Astfel întru perfecŃionarea bazei legislative şi normative a Serviciului au fost 

aprobate: 
- Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 25.02.2013, pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul 
Serviciului ProtecŃiei Civile şi SituaŃiilor ExcepŃionale; 
       - În curs de elaborare  proiectul Hotărîrii Guvernului privind reglementarea organizării 
forŃelor şi mijloacelor Serviciului ProtecŃiei Civile şi SituaŃiilor ExcepŃionale – proiectul 
urmează a fi definitivat integral, conform propunerilor înaintate de Centrul pentru Reforma 
MAI; 

- A fost expediat DirecŃiei juridice a MAI, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire 
la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Anexa nr. 1 la Hotărîrea 
Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006, însoŃit de avizele subdiviziunilor subordonate MAI, 
care prestează servicii contra plată, în acest sens, pentru a fi promovat un singur proiect de 
modificare şi completare a Hotărîrii Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006. 
 

Totodată, au fost examinate şi avizate proiectele: 
-  Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la examinarea 

sesizărilor electronice publicate pe portalul www.implicare.md; 
- Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative”; 
 
 

- Hotărîrii Guvernului cu privire la identificarea, delimitarea şi clasificarea 
corpurilor de apă; 

- Legii pentru modificarea şi completarea Codului ContravenŃional; 
- Hotaririi de Guvern privind modificarea si completarea Hotaririi Guvernului 

nr.650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupa si corpului de 
comanda; 

- Legii privind importul unor autospeciale, înaintat cu titlu de iniŃiaivă legislativă 
de c-e un grup de deputaŃi din Parlament. 

 
Cooperarea cu SUA: 
- au fost desfăşurate mai multe şedinŃe cu Şeful Biroului de cooperare militară a 

Ambasadei SUA în vederea aprecierii proiectelor de reconstrucŃie pentru anii 2013-2015, a 
situaŃiei cu proiectele anterioare Comrat şi Basarabeasca; 

- s-a organizat şi desfăşurat întrevederea conducerii DirecŃiei salvatori şi pompieri  cu 
reprezentanŃii Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în vederea 



preluării practicii internaŃionale privind examinarea la locul incendiului cu aplicarea 
mijloacelor tehnico-ştiinŃifice performante prin instruirea colaboratorilor Serviciului PC şi 
SE şi dotarea secŃiei Laboratorului experimental antiincendiar cu tehnică performantă; 

- au fost perfectate schiŃele de proiecte de reconstrucŃie pentru unităŃile de salvatori – 
pompieri din Cimişlia şi Taraclia în cadrul proiectului Serviciului cu Departamentul 
ForŃelor Armate SUA; 

- în cadrul programului de asistenŃă tehnică pe 10 aprilie a avut loc întrevederea cu 
reprezentantul Corpului de ingineri al ForŃelor armate SUA în vederea proiectării 
Centrului naŃional de instruire a salvatorilor şi pompierilor şi poligonului de instruire, 
proiect care urmează să fie finanŃat pentru anii 2014 – 2016; 

- în contextul elaborării proiectului de reconstrucŃie a UnităŃii de salvatori-pompieri 
BălŃi, în perioada de 28 iunie -1 iulie, au fost efectuate mai multe întrevederi cu 
reprezentanŃii Corpului de ingineri al Departamentului ForŃelor Armate SUA în vederea 
determinării şi proiectării unităŃii;   

Cooperarea cu Ńările baltice 
- în cadrul cooperării cu Republica Estonia, în perioada 3-16 februarie 2013, un grup 

de 10 reprezentanŃi ai Serviciului au participat la un curs intensiv de instruire privind 
acordarea primului ajutor medical în Republica Estonia; 

- în cadrul participării Republicii Moldova la proiectul Programul de Prevenire, 
Pregătire şi ReacŃionarea la Dezastrele naturale şi tehnogene (PPRD Est al Comisiei 
Europene), în perioada 19-22 februarie, s-a participat la ŞedinŃa de Conducere şi 
coordonare a proiectului, la Bruxelles; 

- în cadrul cooperării cu Serviciul de pompieri a Poloniei, în perioada 17-30 martie, 
un grup de 11 pompieri au participat la un curs de instruire privind metodica de lichidare a 
incendiilor de proporŃii, care au beneficiat în cadrul proiectului şi de echipament pentru 
pompieri; 

 
- participarea în vizita de studiu la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 

Lituania, organizată cu suportul proiectului DelegaŃiei Uniunii Europene MIAPAC, în or. 
Vilnius, Republica Lituania, 24 – 30 martie 2013; 

- în contextul cooperării Republicii Moldova cu Departamentul de salvatori al 
Estoniei, în perioada de 23-26 aprilie o delegaŃie estoniana a avut mai multe întrevederi cu 
conducerea Serviciului, unde au fost stabilite priorităŃile de cooperare cu salvatorii 
estonieni pentru anii 2013-2014, Primul proiect în acest sens urmează să deruleze din luna 
septembrie curent şi va avea ca obiectiv prevenirea incendiilor; 

- în aprilie a fost semnat şi aprobat proiectul de instruire şi  tehnic cu Republica 
Cehă, care a demarat în luna iunie 2013, proiectul va derula pe parcursul anilor 2013-
2014; 

- în cadrul cooperării moldo-austriece pe data de 3 mai a avut loc ceremonia de 
înmînare a 4 autospeciale de intervenŃie la incendii şi descărcerare, proiect obŃinut în 
cadrul proiectului bilateral, cu participarea reprezentanŃilor Ambasadei Austriei şi 
reprezentanŃilor Guvernului RM; 

 
Concomitent, în perioada menŃionată, 
- în rezultatul semnării Aranjamentului Administrativ cu DirecŃia Generală Ajutor 

Umanitar şi ProtecŃia Civilă (ECHO) a Comisiei Europene, în perioada 3 – 7 februarie 



curent, s-a participat la primul curs de instruire privind funcŃionarea mecanismului 
protecŃiei civile în situaŃii excepŃionale; 

- au fost elaborate propuneri de proiecte de cooperare cu serviciile abilitate din 
Japonia, care vor fi prezentate în cadrul vizitei prim-ministrului Republicii Moldova în 
Japonia; 

- a fost perfectată Nota informativă privind participarea şi eficacitatea activităŃilor 
oferite de NATO, cît şi solicitările de colaborare pe viitor, şi remisă către Comitetul 
ProtecŃiei Civile al NATO; 

- a avut loc întrevederea cu Secretarul General al Consiliului de Cooperare Regională 
- care promovează cooperarea mutuală şi integrarea europeană şi Euro - Atlantică pentru 
Ńările din Europa de Sud – Est. În cadrul vizitei au fost discutate priorităŃile Republicii 
Moldova care a preluat PreşedinŃia DPPI pentru anul 2013 şi următoarele etape de 
cooperare în cadrul IniŃiativei; 

- participarea la întrunirea experŃilor internaŃionali cu genericul: „Remedierea şi 
dezafectarea după accidente nucleare”, organizat şi desfăşurat de AgenŃia InternaŃională a 
Energiei Atomice, Viena, Austria, 28 ianuarie – 02 februarie 2013; 

- participarea la atelierul de lucru internaŃional privind Remedierea mediului ambiant, 
care a avut loc în oraşul Pocos de Caldas, Brazilia.; 

- întru determinarea unor noi priorităŃi de colaborare cu Ńările Uniunii Europene a fost 
elaborat un plan de colaborare cu AsociaŃia IniŃiativei umanitare pentru dezvoltare 
europeană a Bulgariei, propus pentru colaborare de Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Moldova, care va da posibilitatea de a obŃine noi proiecte de instruire şi 
tehnică; 

- s-a participat la Forumul InternaŃional al Tehnologiilor SecurităŃii "IFST-2013", 
organizat de AsociaŃia Patronală a SocietăŃilor Particulare de Detectivi şi de Pază din 
Republica Moldova în comun cu Ministerul Afacerilor Interne şi Grupul de Companii 
"ALLAS"; 

- în perioada 14-17 mai s-a participat la Forumul European privind gestionarea 
crizelor în UE, organizat de Comisia Europeană la Bruxelles, Regatul Belgiei; 

- în cadrul elaborării în Republica Moldova a Platformei naŃionale, s-a participat în 
perioada 20-23 mai la şedinŃa Platformei mondiale, progresele şi problemele de activitate 
desfăşurată în  Geneva, ConfederaŃia ElveŃiană; 

- în cadrul cooperării cu Serviciul de Salvatori şi Pompieri al Ministerului de Interne 
al Republicii Cehe în perioada 02 – 07 iunie 2013 10 reprezentanŃi ai Serviciului PC şi SE 
au participat la un curs de instruire organizat în or. Brno, Republica Cehă avînd ca obiectiv 
desfăşurarea lucrărilor de stingere a incendiilor în spaŃii închise şi de descarcerare în caz 
de accidente rutiere; 

 
 La compartimentul protecŃiei civile, în scopul pregătirii organelor de conducere 

şi forŃelor protecŃiei civile, întru prevenirea situaŃiilor excepŃionale pe parcursul 
semestrului I, Inspectoratul supravegherii de Stat în domeniul protecŃiei civile a organizat 
şi desfăşurat  151 de şedinŃe ale Comisiilor pentru situaŃii excepŃionale de nivelul întîi şi 
doi, 419 aplicaŃii şi antrenamente la protecŃia civilă, au fost verificate 198 la obiectele cu 
pericol chimic-radiativ, 843 a edificiilor de protecŃie, 478 a sectoarelor cu pericol de 
alunecări de teren şi 1992 cu pericol de inundaŃii. Despre neajunsurile depistate factorilor 
de decizie au fost expediate 2449 informaŃii şi rapoarte. Totodată, în presă, la televiziune 
şi radio s-au publicat şi difuzat 421 comunicate. 



Astfel, Inspectoratul supravegherii de Stat în domeniul protecŃiei civile a efectuat 
următoarele măsuri majore: 

- Analiza calitativă şi cantitativă a efectuării controalelor de către subdiviziunile SPC şi 
SE a obiectelor chimic şi radiativ periculoase conform actelor inspectării îndeplinirii 
cerinŃelor privind protecŃia civilă prezentate, 04.-14.01.2013; 

− Organizarea şi desfăşurarea controlului stării protecŃiei civile şi aplicaŃiilor la 
protecŃia civilă în raionul Ialoveni; 

− Organizarea şi desfăşurarea controalelor de verificare a lichidării neajunsurilor 
depistate în cadrul controlului complex al raionului Taraclia, 29.01.2013 şi raionului 
Soroca, 31.01.2013; 

− Analiza calitativă şi cantitativă a efectuării controalelor de către subdiviziunile 
Serviciului PC şi SE a obiectelor chimice şi radiative periculoase conform actelor inspectării 
îndeplinirii cerinŃelor privind protecŃia civilă prezentate, 04.-14.01.2013; 

− Acordarea ajutorului SecŃiei SE Floreşti întru organizarea activităŃii în domeniul 
protecŃiei civile, 30-31.01.2013; 

− Acordarea ajutorului metodic şi practic (stagierea) şefului Serviciului PC al SSE 
Ştefan Vodă în domeniul de activitate cu deplasări în teritoriu la obiectele chimice şi 
radiative periculoase, 04.-08.02.2013; 

− Coordonarea planurilor comune cu SRL „Moldovatransgaz” în vederea 
desfăşurării antrenamentelor comune a serviciilor StaŃiilor de distribuire a gazelor cu 
Serviciile teritoriale  a SPC şi SE municipale, raionale şi UTA Găgăuzia,18.-24.01.2013; 

− Coordonarea Planurilor de pregătire în domeniul protecŃiei civile pentru anul 2013 
ale DirecŃiilor (SecŃiilor) SE şi organelor AdministraŃiei Publice Centrale; 

− Participarea la şedinŃa de lucru la Guvernul Republicii Moldova (Cancelaria de 
Stat), privind realizarea prevederilor Legii nr.131 din 08.06.2012 şi Hotărîrii Guvernului 
nr.147 din 25.02.2013, 26.03.2013; 

− Ca parte componentă a proiectului naŃional de cooperare tehnică dintre AgenŃiea 
InternaŃională pentru Energia Atomică (AIEA), şi ÎSDS „Obiecte speciale 5101, 5102” a 
fost montat şi pus în funcŃiune cu suportul nemijlocit al specialiştilor de la întreprinderea 
belorusă „Atomtex”, un sistem complex de monitorizare a radiaŃiei în punctul de 
condiŃionare a deşeurilor radioactive şi depozitul pentru păstrarea deşeurilor radioactive. 

− Perfectarea documentelor pentru avizare, de către AgenŃia NaŃională pentru 
Reglementarea ActivităŃilor Nucleare şi Radiologice, pentru transportarea şi stocarea la 
ÎSDS „Obiecte speciale 5101, 5102” a 40 de surse radioactive de la Institutul de Genetică 
şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, precum şi a 160 de surse de la Biblioteca Centrală şi IS 
Dnestrenergo din or. Tiraspol; 

− Transportarea surselor radioactive pentru radioterapie şi radiodiagnostic către 
Institutul Oncologic şi Centrul Republican Diagnostic în număr de 16 buc.; 

− Elaborarea şi expedierea documentaŃiei cu privire la Antrenamentele instituŃiilor 
RNOCL, care sunt preconizate pentru data de 18 aprilie 2013 în Zona Nord şi 30 aprilie 
2013 în Zona Sud; 

- Coordonarea programului de instruire cu Ministerul EducaŃiei şi Ministerul SănătăŃii 
în cadrul proiectului moldo-estonian „Dezvoltarea sistemei de instruire a pompierilor şi 
salvatorilor în acordarea primului ajutor”. Coordonarea şi aprobarea concepŃiei de instruire 
a salvatorilor şi pompierilor în primul ajutor; 



- Organizarea şi desfăşurarea seminarului RNOCL zona Nord cu tematica 
„Algoritmul de acŃiune al instituŃiilor şi laboratoarelor RNOCL în situaŃii excepŃionale şi 
urgenŃe de sănătate publică la identificarea substanŃelor radiative, puternic toxice şi 
bacteriologice în obiectivele mediului înconjurător”, 18.04.2013; 

- Organizarea şi desfăşurarea seminarului teoretico-practic în cadrul proiectului 
moldo-estonian „Dezvoltarea sistemei de instruire a pompierilor şi salvatorilor în 
acordarea primului ajutor”, 22-25 aprilie 2013; 

- Participarea la ConferinŃa – Conceptul de OperaŃiuni (conferinŃa CONOPS) al 
Programului de Prevenire a proliferării, desfăşurat de către compania URS FSII Moldova, 
la data 29-30 aprilie 2013; 

- Prezentarea în cadrul Seminarului „Managementul dezastrelor naturale”, organizat 
de Şcoala CID NATO, a lecŃiei cu tematica: „CapabilităŃile Republicii Moldova în 
contextul managementului dezastrelor naturale”, 08.05.2013; 

- Participarea  la întrunirea cu experŃii UE în tehnicile CBRN, pentru discuŃiile întru 
dezvoltarea implementării proiectelor pe teritoriul Ńării sub genericul comun: „Dezvoltarea 
capacităŃilor la identificarea şi răspuns la ameninŃări contra substanŃelor chimice, 
bacteriologice, radiologice şi nucleare”, 21.05.2013. 

- Elaborarea scenariului, tematicii, componenŃei, etc., necesare pentru organizarea 
aplicaŃiilor demonstrative în comun cu instituŃiile din RM şi AIEA în vederea desfăşurării 
acestor exerciŃii cu scopul îmbunătăŃirii Procedurilor standard de operare în cazul 
accidentelor / incidentelor nucleare sau radiologice la punctele de control vamal ale 
frontierei de stat şi pe teritoriul Ńării; 

- Desfăşurarea cursurilor de profilaxie, securitate şi protecŃie a populaŃiei în bazinele 
acvatice în incinta Centrului Republican de Instruire, cu directorii, şefii de studii şi 
diriginŃii şcolilor, liceelor, gimnaziilor şi grădiniŃelor de copii al  republicii în număr de 3 
ore la care au participat 45 persoane. 
 
 
 
 
 
 

SituaŃia intervenŃiilor şi nivelul capacităŃii de luptă 
Pe parcursul semestrului I al anului 2013, pe teritoriul republicii, subunităŃile 

salvatori şi pompieri au efectuat 3727 deplasări de intervenŃie, acestea micşorându-se 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012 cu 1639.  

Numărul deplasărilor de intervenŃie zilnice înregistrate în decursul a 6 luni, 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, s-a micşorat de la 30 la 20. 
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IntervenŃii la incendii. 
Numărul intervenŃiilor la incendii, înregistrate pe parcursul a 6 luni ale anului 2013 

comparativ cu perioada similară a anului 2012 s-a micşorat de la 1108 la 829.  
S-a constatat o micşorare a intervenŃiilor în subunităŃile: DSP Ciocana de la 49 la 

23, DSP Buiucani de la 65 la 29, DSP Centru de la 57 la 36, DSP Botanica de la 58 la 39, 
DSP Comrat de la 31 la 9, DCS nr.2 de la 45 la 26, USP Ungheni de la 44 la 28, DSP 
Cahul de la 20 la 12, USP Glodeni de la 23 la 12, USP Ştefan Vodă de la 20 la 8 şi USP 
Făleşti de la 27 la 20. 

IntervenŃii spre locul avariei sau accidentului. 
Numărul acestor intervenŃii înregistrate în primul semestru al anului 2013, 

comparativ cu perioada analogică a anului 2012, s-a micşorat de la 203 la 62. 
Mai mult s-a micşorat numărul acestor intervenŃii în subdiviziunile: USP Ungheni 

de la 25 la 2, USP Orhei de la 20 la 2, DSP Ciocana de la 9 la 3, DSP Comrat de la 12 la 2, 
DSP Cahul de la 11 la 2, USP Leova de la 13 la 3, USP Glodeni de la 9 la 0, USP Ştefan 
Vodă de la 9 la 1, DCS nr.2, USP Nisporeni şi USP Taraclia de la 5 la 0.   

Deplasări la instrucŃiuni şi aplicaŃii tactice de specialitate. 
Numărul de deplasări la instrucŃiuni şi aplicaŃii tactice de specialitate comparativ cu 

perioada analogică a anului trecut s-a majorat de la 503 la 582. 
Mai multe deplasări au efectuat subdiviziunile: UI CRI (44), USP Orhei (29), DSP 

Rîşcani şi USP Ştefan Vodă ( cîte 26), USP Anenii Noi, OcniŃa, Donduşeni, Otaci, Rezina, 
Soroca, Floreşti şi Sănătăuca (cîte 24), USP Criuleni (21), USP Basarabeasca (16), DSP 
Centru şi USP Nisporeni (cîte 14). 

 
Deplasări false. 
Numărul deplasărilor false înregistrate pe parcursul a 6 luni ale anului curent, 

comparativ cu perioada analogică a anului 2012 s-a micşorat semnificativ, cu 80 % de la 
148 la 29. 

În municipiul Chişinău numărul intervenŃiilor la deplasări false constituie 10, care s-
au efectuat de către DSP Buiucani (3), DSP Centru şi PSP CRIO (cîte 2), DSP Ciocana, 
Botanica şi DCS nr.1 (cîte 1).  



În USP Cantemir au fost înregistrate 11 deplasări false, în USP Făleşti (2), DSP 
Cahul, USP Glodeni, Ciadîr-Lunga, Basarabeasca şi PSP Zăicani (cîte 1). 
 

AplicaŃii tactice privind stingerea incendiilor la obiectivele economice. 
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Conform Planurilor - grafice, aprobate de şefii 
DirecŃiilor (SecŃiilor) SE, pe parcursul a 6 luni ale 
anului curent a fost preconizată desfăşurarea a 59 
aplicaŃii tactice. 

 Nu au respectat graficele de petrecere a aplicaŃiilor 
tactice de specialitate subunităŃile: DCS nr.2, USP 
Ialoveni, Vulcăneşti şi Donduşeni (cîte 1 aplicaŃie). 
 
 

 
 

Antrenamente cu echipele SPGF. 
Numărul şedinŃelor la aer liber desfăşurate cu protectorii SPGF ai gărzilor de serviciu 

comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent s-a majorat cu 428 de la 1770 la 2198. 
De asemenea, s-a majorat numărul antrenamentelor în mediul nefavorabil a respiraŃiei de 
la 361 la 418. 

În conformitate cu prevederile art.117 din Regulamentul SPGF, fiecare gardă trebuie 
să desfăşoare lunar - 2 şedinŃe la aer curat, respectiv - fiecare subunitate 8 şedinŃe lunar.  
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Nu au desfăşurat numărul necesar de şedinŃe (48) subunităŃile: USP Briceni (32), USP 
Donduşeni (34), USP Taraclia (36) şi USP Cantemir (42).   

 
EvidenŃa şi starea surselor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor. 
Starea surselor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor comparativ cu 

aceeaşi perioadă a anului precedent s-a îmbunătăŃit, deoarece numărul surselor defectate 
constituie circa 23 %, comparativ cu anul precedent 26 %. Necătînd la aceasta, din 4819 
hidranŃi de incendiu din străzi - 890 (18 %) sînt defectaŃi,  din 1779  hidranŃi de la 
obiective 388 (22 %) sînt defectaŃi, iar din 1813 rezervoare de incendiu 453 (25 %)  sînt 
defectate. 
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Număr sporit a hidranŃilor de incendiu din străzi aflaŃi în stare defectată sînt 
înregistraŃi în: DSP Botanica (din 387 - 187), DSP Buiucani (din 463 - 105), DSP Centru 
(din 516-82), DSP Rîşcani (din 448 - 110), DSP Ciocana (din 232 - 93), DCS nr.1 (din 60-
21), USP Ungheni (din 385 - 51), USP Orhei (din 102 - 28), Unitatea de Instruire (din 41 - 
12), PSP Corneşti (din 14 - 14), USP Teleneşti (din 11 - 7). 

 
SituaŃia incendiilor 

Pe parcursul a 6 luni ale anului 2013 numărul incendiilor a constituit 758 (în 
medie 4,2 pe zi), faŃă de – 1090 incendii din perioada respectivă a anului precedent. 
Acestea au condus la pagube materiale în sumă de 15 mln 871 mii 650 lei, decesul a 61 
persoane, inclusiv 5 copii şi traumatizarea a 22 persoane. În comparaŃie cu perioada 
respectivă a anului precedent numărul incendiilor s-a micşorat cu – 30,5%, pierderile 
materiale s-au micşorat cu circa – 4,1%. 

Datorită intervenŃiei prompte a pompierilor şi salvatorilor de la incendii au fost 
salvate 437 persoane şi bunuri materiale  în valoare de peste 86 mln 56 mii lei. 

 
Cele mai afectate de incendii sunt: 
sectorul locativ - 512 incendii (67,54% din totalul incendiilor); 
depozitele, bazele şi întreprinderile de comerŃ - 20 incendii (2,64%); 
încăperile pentru producere - 18 incendii (2,37%); 
instituŃiile administrative şi publice – 6 incendii (0,79%); 
obiectivele agricole - 10 incendii (1,32%); 
instituŃiile de învăŃământ - 4 incendii  (0,53%); 
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Divizarea incendiilor pe cauze principale 

Principalele împrejurări care au determinat producerea incendiilor şi a victimelor 
omeneşti au fost:  

- imprudenŃa în timpul fumatului - 117 incendii (15,43% din totalul incendiilor) - 
26 decedaŃi; 

- utilizarea sobelor defectate şi încălcarea RAÎI la exploatare – 103 incendii 
(13,58% din totalul incendiilor) – 10 decedaŃi; 

- utilizarea aparatelor electrice de încălzit defecte, improvizate sau lăsate 
conectate în reŃea fără supraveghere - 40 incendii (5,27% din totalul incendiilor) - 10 
decedaŃi; 

- imprudenŃa la folosirea focului deschis - 74 incendii (9,76% din totalul 
incendiilor) - 0 decedaŃi; 

-  jocul copiilor cu focul - 31 incendii (4,08% din totalul incendiilor) - 0 decedaŃi;  
-  incendieri intenŃionate  - 102 incendii (13,48% din totalul incendiilor) - 0 

decedaŃi. 
 
O sporire a cazurilor de deces a avut loc în sectorul locativ din cauza imprudenŃei în 

timpul fumatului, utilizării sobelor defectate şi încălcarea RAÎI la exploatare, precum şi 
utilizarea aparatelor electrice de încălzit defecte, improvizate sau lăsate conectate în reŃea 
fără supraveghere, printre cei decedaŃi 20,80% sunt persoane cu vârstă înaintată. 
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SituaŃia ponderii împrejurărilor la incendii 
Din totalul incendiilor, 318 (42%) au avut loc în mediul urban, iar 439 (58%) în 

mediul rural. 
 



În perioada vizată, la Centrul Republican de Instruire  o atenŃie deosebită s-a 
acordat ridicării nivelului metodico-didactic de organizare şi desfăşurare a procesului de 
instruire. Astfel întru executarea Planului de completare cu audienŃi pentru anul curent, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 786 din 22 octombrie 2012, au fost planificate 
pentru instruire 14 categorii de audienŃi, după cum urmează:  

 

Nr. Categoria de audienŃi 
ANUL 2012 ANUL 2013 

Numărul de persoane 
pl. înd. % pl. înd. % 

1 
Membrii CSE municipale, raionale şi UTA 
Găgăuzia - şefii Serviciilor PC 

69 38 55% 70 63 90% 

2 
Persoanele responsabile de PC şi AÎI din cadrul 
Consiliilor raionale 

0 0 0% 26 17 65% 

3 PreşedinŃii CSE - primarii satelor (comunelor) 164 96 58% 106 86 81% 

4 
Persoanele responsabile de PC şi AÎI din 
primării 

101 60 59% 74 37 50% 

5 
PreşedinŃii CSE - conducătorii obiectivelor 
economiei naŃionale 56 37 66% 78 74 95% 

6 
LocŃiitorii preşedinŃilor CSE – inginerii-şefi ai 
obiectivelor periculoase din punct de vedere 
chimic şi radiativ 

55 26 47% 40 37 92% 

7 
Persoanele responsabile de PC şi AÎI din 
întreprinderi şi instituŃii 64 65 101% 52 52 100% 

8 
PreşedinŃii CSE – directorii de colegii şi şcoli 
profesionale 

14 10 71% 15 12 80% 

9 
PreşedinŃii CSE – directorii şcolilor, 
gimnaziilor, liceelor 

122 109 89% 159 159 100% 

10 LocŃiitorii preşedinŃilor CSE - şefii de studii din 
şcoli, gimnazii, licee 

138 157 113% 134 117 87% 

11 DiriginŃii claselor I-XII  532 558 105% 448 502 112% 
12 Conducătorii instituŃiilor preşcolare 182 197 108% 148 137 92% 
13 ComandanŃii formaŃiunilor PC 152 83 54% 112 74 66% 
14 Conducătorii taberelor de odihnă pentru copii 0 0 0% 45 41 91% 
15 Alte categorii 0 8 0% 0 0 0% 
  Total  1649 1444 87% 1507 1408 93% 

 

Astfel, pentru perioada ianuarie-iunie curent, au fost planificate pentru instruire 717 
persoane, dintre care s-au instruit 593, ce constituie 82%. Din numărul total al 
persoanelor, 425 s-au prezentat pentru prima dată, ceea ce constituie 71%.  

În cadrul SecŃiei „Organizarea protecŃiei populaŃiei şi teritoriului în SE Nord” pentru 
perioada ianuarie-mai au fost planificate pentru instruire 470 persoane, s-au instruit 494 
persoane, ce constituie 105%. 

În cadrul SecŃiei „Organizarea protecŃiei populaŃiei şi teritoriului în SE Sud” pentru 
perioada ianuarie-aprilie au fost planificate pentru instruire 320 persoane, dintre care s-au 
instruit 321 persoane, ce constituie 100%. 

În total la Centrul Republican de Instruire pentru perioada de 5 luni ale anului 
2013 au fost planificate pentru instruire 1507 persoane, dintre care s-au prezentat 
1408 (93%), în comparaŃie cu 1649 planificate şi respectiv 1444 instruite în anul 2012 
(87%). 



În afara planului de completare la solicitarea întreprinderilor şi instituŃiilor din mun. 
Chişinău, au fost instruite 770 de persoane pe tematica protecŃiei civile şi apărării 
împotriva incendiilor. 

  
№ InstituŃia / întreprinderea Efectivul instruit Nr. De persoane 

1 Î.C.S. “Gas Natural Fenosa” 
Efectivul formŃ. binevole de 
pompieri  

62 persoane 

2 
SRL “Ialoveni-gaz” / “Flacăra 
albastră” 

Efectivul  590 persoane 

3 SA “Floare Carpet” Efectivul  40 persoane 
4 DSP Cahul Efectivul gărzilor 56 persoane 

5 
Şcoala primară “A.Donici” or. 
Cahul 

Elevi  70 persoane 

 Total  770 persoane 
 

În cadrul Catedrei „ Pregătirea şi perfecŃionarea serviciului pompieri şi salvatori” au 
fost instruiŃi 89 de specialişti, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012 cînd au fost 
instruiŃi 415, şi anume: 

 

№ Denumirea categoriei de audienŃi 2012 2013 ComparaŃie 
 Instruirea iniŃială a şefilor de gardă 31 - -31 

1 Instruirea iniŃială a pompierilor 62 32 -30 
2 Instruirea iniŃială a conducătorilor auto 31 27 -4 
3 Instruirea iniŃială a protectorilor SPGF 290 30 -260 
4 PerfecŃionarea protectorilor 1 0 -1 

                               Total pe toate categoriile 415 89 -326 
 

Efectivul UnităŃii de instruire s-a deplasat la 56 ieşiri, în comparaŃie cu 83 intervenŃii 
în perioada analogică a anului precedent, cu 27 intervenŃii mai puŃin, inclusiv:  

 

№ Ieşiri 2012 2013 ComparaŃie 
1. Incendii 6 3 -3 
2. IntervenŃii 42 6 -36 
3. Avarii  - - - 
4. LecŃii practice 36 44 +8 
5. Lucrări de gospodărie 10 6 -4 
                             TOTAL  94 59 -35 

 
În domeniul resurselor umane 

La data de 1 iulie 2013 în cadrul Serviciului activau 2377 angajaŃi, dintre care: 
672 – corpul de comandă; 
1570 – efectivul de trupă; 
19 – funcŃionari publici (3-FPC, 16-FPE) 
116,5 – salariaŃi civili. 

Incompletul constituie 99,5 funcŃii, dintre care: 
30 – corpul de comandă; 
59 – efectivul de trupă; 
1 funcŃionar public (FPE); 
9,5 – salariaŃi civili. 



În comparaŃie cu aceiaşi perioadă din anii precedenŃi incompletul se prezintă în 
modul următor:  

- sem.I  2010 (incompletul – 173 funcŃii); 
- sem.I  2011 (incompletul – 94 funcŃii); 
- sem.I  2012 (incompletul – 82 funcŃii); 
- sem.I  2013 (incompletul – 99,5 funcŃii (4,02 %) 
 

Analiza funcŃiilor vacante pe ultimii 5 ani: 
30 iunie 2009, 30 iunie 2010,  30 iunie 2011, 30 iunie 2012, 30 iunie 2013. 
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 Completarea funcŃiilor vacante şi numirea în funcŃii a colaboratorilor se face conform 
actelor normative şi legislative din domeniu, în raport cu necesităŃile Serviciului, avînd 
drept criteriu principal competenŃa şi pregătirea profesională, experienŃa de serviciu şi 
calităŃile moral-psihologice ale candidatului/colaboratorului, necesare funcŃiei respective.  

Astfel, datorită măsurilor întreprinse, pe parcursul perioadei de referinŃă au fost 
perfectate actele necesare şi angajate la serviciu 256 persoane (corpul  de comandă – 85, 
efectiv de trupă – 138, salariaŃi civili – 33) faŃă de 170 în 2012 (cu 86 persoane mai mult).  

Totodată, au fost concediate / transferate 284 persoane (53 – corpul de comandă, 89 
– efectivul de trupă şi 142 – salariaŃi civili, dintre care 77 din contul funcŃiei atestate şi 40 
funcŃionari publici) faŃă de 177 în 2012 (cu 107 persoane mai mult), inclusiv: 

- 103 la cererea personală; 
- 26 cu drept la pensie; 
- 1 din cauza stării de sănătate; 
- 56 expirarea contractelor individuale de muncă; 
- 27 transferaŃi în alte subdiviziuni; 
- 60 la reducere; 
- 2 încălcarea disciplinei; 
- 9 din alte motive (5 suspendate pe perioada CÎC, 1 deces, 3 anulată angajarea) . 



Motivul concedierilor.   
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II. Respectarea disciplinei de stat şi evidenŃa efectivului 

 
Conform ordinului MAI nr. 420 din 10.12.2009 „Cu privire la statele de organizare 

ale aparatului central şi subdiviziunilor subordonate ale MAI” şi nr. 423 din 15.11.2007 
„Cu privire la structura organizatorică şi statele de personal ale subdiviziunilor SPC şi 
SE”, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prin aplicarea ordinului MAI nr.34 
din 31.01.2013 “Cu privire la statele de organizare ale Serviciului ProtecŃiei Civile şi 
SituaŃiilor ExcepŃionale”, la data de 1 iulie 2013 în statele de personal ale Serviciului sînt 
incluse 2477 funcŃii dintre care:    

702 – ale corpului de comandă;  
1629 – ale efectivului de trupă; 
20 – ale funcŃionarilor publici (3-FPC, 17-FPE) 
126 – ale salariaŃilor civili. 
Diversitatea funcŃiilor este condiŃionată de destinaŃia, mijloacele tehnice şi 

echipamentul din dotarea subdiviziunilor, precum şi de sarcinile ce stau în faŃa Serviciului. 
 

SituaŃii ExcepŃionale 
 

În pofida eforturilor depuse în domeniul prevenirii, lichidării consecinŃelor 
situaŃiilor excepŃionale şi incendiilor, pe parcursul semestrului I, pe teritoriul Republicii 
Moldova s-au produs: 

- 127 situaŃii excepŃionale cu caracter natural, paguba materială în urma cărora a 
constituit peste 534641 mii lei; 

- 83 situaŃii excepŃionale cu caracter tehnogen, cu o pagubă de circa 115,4 mii. lei; 

Indicii statistici 
despre numărul situaŃiilor excepŃionale 

şi incendiilor pe parcursul a 6 luni ai anilor 2012 şi 2013 
 
 În urma situaŃiilor excepŃionale şi incendiilor au avut de suferit 97 persoane, dintre 

care 69 persoane au decedat, inclusiv 6 copii. În total numărul decedaŃilor  în comparaŃie 
cu anul 2012 s-a micşorat cu 20,6 % (de la 87 la 69 persoane). 

Paguba materială totală a constituit circa 550 mln 628 mii lei. 
 

 
 

 



 2012 2013 % 
N-rul Paguba 

materială 
(mii lei) 

N-rul Paguba 
materială 
(mii lei) 

N-rul Paguba 
materială 
(mii lei) 

SE cu caracter tehnogen 126 5058,1 83 115,4 - 34,6 - 97,7 
SE cu caracter natural 47 153256,4 127 534641 + 170,2 + 248,8,6 
SE cu caracter biologico-
social 

5 6 1  -80 -100 

În total 178 158320,5 211 534756,4 +18,5 +237,8  
Incendii 1090 16541,8 758 15871,6 - 30,5 -4,1 

 

ReacŃionînd la situaŃiile în cauză detaşamentele salvare-deblocare au efectuat 1611 
intervenŃii, dintre care 673 la deblocarea uşilor, 66 intervenŃii pentru salvarea oamenilor, 
19 la recuperarea substanŃelor toxice; 12 intervenŃii la accidente rutiere, 32 la depistarea 
cadavrelor în apartamente, şi 44 intervenŃii comune cu organele afacerilor interne. 

 
Generalizînd activitatea Serviciului pe parcursul Semestrului I al anului 2013,  nu 

s-au înregistrat tergiversări de la cele planificate, dar totuşi se accentuează necesitatea 
intensificării lucrului în domeniul prevenirii situaŃiilor excepŃionale, incendiilor şi 
organizării procesului de instruire în domeniul protecŃiei civile şi apărării împotriva 
incendiilor, continuarea cooperării cu experŃii Băncii Mondiale pentru implementarea cu 
succes a proiectului de creare a Centrului de dirijare în situaŃii excepŃionale. 
 
 
 

Şeful Serviciului, 
colonel al s/s               Mihail HARABAGIU 

 


