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D E C I Z I A  nr.

din 10.12.2020

5.2

or. Leova

”Cu privire Ia participarea în cadrul 
proiectului „Promovarea măsurilor de 
reducere a riscurilor climatice si de

ţ> ’

dezastre în sectoarele apei şi protecţiei 
civile pentru sporirea rezidenţei 
localităţilor rurale””

In conformitate cu art.43 alin. 1, lit. (t), alin.(2) al Legii „privind administraţia publică 
locală” nr.436~XVI din 28.12.2006, prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 202 
din 14.03.2013 „Cu privire la aprobarea Programului de consolidare a serviciului salvatori 
şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova”, având ca scop asigurarea 
securităţii şi protecţiei populaţiei, proprietăţii publice şi private în condiţiile incediilor şi 
altor situaţii excepţionale, Consiliul Raional Leova

D E C I D E :

Se acceptă asocierea cu autorităţile administraţi 
zona de nord a raionului Leova, pentru fondarea 
teritorial de salvatori şi pompieri din comuna

iei publice locale de nivelul I din 
şi asigurarea activităţii serviciului 

Sărăteni.

2. Se aprobă participarea Consiliului Raional Leova, în cadrul proiectului 
„Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice şi de dezastre în 
sectoarele apei şi protecţiei civile pentru sporirea rezidenţei localităţilor rurale” 
pentru organizarea şi funcţionarea în localităţi a 
pompieri.

serviciului teritorial de salvatori şi

ile3. Se aprobă Acordul de cooperare între Autorităţ 
a raionului Leova şi Inspectoratul General 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Mo

4. Se aprobă Acordul de colaborare între Consiliul 
Locale din zona de nord a raionului Leova şi P 
(Anexa nr. 2.)

Publice Locale din zona de nord 
pentru Situaţii de Urgenţă al 
ldova. (Anexa nr. 1)

raional Leova, Autorităţile Publice 
NUD Moldova Proiectul CCDRR.

5. Se acceptă cofmanţarea pentru construcţia Postului de Pompieri din comuna 
Sărăteni în mărime de 700,0 mii lei ceea ce constituie 48,27% din bugetul estimat 
al Proiectului nominalizat.

Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl 
numele Consiliului Raional Leova, Acordul de 
pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Aface: 
si Acordul de Colaborare dintre  H A T

Nicolae Priţcan, să semneze din 
cooperare cu Inspectoratul General 
rilor Interne al Republicii Moldova
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cadru! proiectului „Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice şi de 
dezastre în sectoarele apei şi protecţiei civile pentru sporirea rezidenţei localităţilor 
rurale”.

7. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune 
Leova, dl Nicolae Pritcan.

în s e a m a  p reşed in te lu i  ra ionu lu i

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional Leova

Secretarul
Consiliului raional Leova Elena Copoţ



Anexa nr.l
la decizia Consiliului Raional 
nr. 5.2 din 10 decembrie 2020

ACORD DE COOPERARE

dintre Autorităţile Administraţiilor Publice Locale 

Consiliul raional Leova, Primăria Sărăteni, Primăria Cneazevca, Primăria Tomaiul 

Nou, Primăria Orac, Primăria Ceadîr, Primăria Colibabovca, Primăria Vozneseni, 

Primăria Sărăţica Nouă, Primăria Beştemac, Primăria Covurlui în colaborare cu
s

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova privind organizarea şi funcţionarea serviciului teritorial de 

salvatori şi pompieri

Prim ăria Sărăteni -2020

Acest acord este elaborat în cadrul şi cu suportul Proiectului "Promovarea măsurilor de 
reducere a riscurilor climatice şi de dezastre în sectorul apei şi protecţiei civile pentru sporirea 
rezidenţei localităţilor rurale”, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Cooperare (ADC) şi 
implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova).

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne al 
Republicii Moldova (în continuare-IGSU) şi Autorităţile Administraţiilor Publice Locale a 
comunelor şi localităţilor Sărăteni, Cneazevca, Tomaiul Nou, Orac, Ceadîr, Colibabovca, Voznesei, 
Sărăţica Nouă, Beştemac, Covurului

(în continuare -  AAPL), denumite în continuare Părţi,
Bazându-se pe prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Legii Serviciului Protecţiei 

Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 05.04.2007. Legii nr. 267-XIII din 09.11.1994 
privind apărarea împotriva incendiilor, Legii br. 271-XIII din 09 noiembrie 1994 cu privire la 
protecţia civilă, Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind decentralizarea administrativă, 
Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii voluntariatului 
nr. 121 din 18 iunie 2010, Legii br. 397-XV din 16 octombrie [2003 privind finanţele publice locale 
şi Codului Fiscal, Hotărârii Guvernului nr. 202 din 14.03.2013 cu privire la aprobarea Programului 
de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova, 
precum şi Hotărârii Guvernului nr. 595 din 26.06.2018 privind aprobarea regulamentului tip privind 
organizarea şi funcţionarea serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri;

Dorind stabilirea unui mecanism clar de organizare şi funcţionare a serviciului teritorial de 
salvatori şi pompieri din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi modul de 
activitate, al salariaţilor şi voluntarilor în cadrul acestora, contribuind la identificarea soluţiilor pe 
problemele întâlnite în ceea ce priveşte crearea şi întreţinerea posturilor teritoriale de salvatori şi 
pompieri, luând în considerare necesitatea de a consolida cooperarea şi colaborarea în vederea 
asigurării unui nivel înalt de siguranţă şi sănătate a locuitorilor comunităţii în cazul incendiilor şi 
altor situaţii excepţionale,

Au convenit următoarele,
, Capitolul I Scopul şi obiectul Acordului



(1) Scopul prezentului acord constă în organizarea şi funcţionarea în localităţi a 
serviciului teritorial de salvatori şi pompieri voluntari, în vederea asigurării securităţii şi protecţiei 
populaţiei, proprietăţii publice şi private în condiţiile incendiilor şi altor situaţii excepţionale.

(2) Prezentul acord stabileşte cooperarea între AAPL în colaborare cu IGSU privind 
fondarea şi asigurarea activităţii serviciului teritorial de salvatori şi pompieri, precum şi exploatarea 
oricărei oportunităţi dacă aceasta are menirea să contribuie la îmbunătăţirea situaliei social- 
economice locale.

Capitolul II denumirea noţiunilor
Noţiunile folosite în prezentul acord au următorul înţeles:
Administraţiile Publice Locale (APL) de nivelul întâi- autorităţi publice locale, luate în 

ansamblu, care sunt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului) 
pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale.

Serviciul teritorial de salvatori şi pompieri - este structura organizatorică cu statut de serviciu 
public local, creat pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, organizat şi întreţinut 
de către -AAPL, în care activează salariaţi civili, precum şi voluntari, având ca scop realizarea 
activităţii de prevenire şi lichidare a incendiilor şi altor situaţii excepţionale, produse în zona de 
intervenţie, Serviciul teritorial de salvatori şi pompieri face parte din AAPL de nivelul întîi şi se 
constituie din posturi teritoriale de salvatori şi pompieri (în continuare -  posturi).
Autorităţile Administraţiei Publice Locale fondatoare (AAPL fondatoare) -  Grupul de Autorităţi 
Publice Locale de raza de intervenţie a Portului teritorial de salvatori şi pompieri, care prin decizia 
consiliilor locale a autorităţilor publice locale au convenit să participe la co-finanţarea fondării şi 
contribuţia anuală (calculată conform formulei agreat de comun acord) la finanţarea activităţii
postului local de salvatori şi pompieri conform acordului injtern-municipal semnat.

•

Post teritorial de salvatori şi pompieri -  este o instituţie publică, care se organizează în cadrul 
unităţilor administrativ teritoriale de către AAPL Locale de nivelul întîi, care prestează servicii de 
lichidare a incendiilor şi a consecinţelor situaţiilor excepţionale, servicii de salvare a persoanelor, 
precum şi asigură intervenţia primară până la sosirea forţelor de bază ale serviciului de salvatori şi 
pompieri profesionalişti atestaţi.
Zona de intervenţie -  este teritoriul/raza de acţiune a unui post, care include localităţile prioritare 
unde este preconizată intervenţia pentru desfăşurarea activităţii de prevenire şi lichidare a 
incendiilor şi altor situaţii excepţionale.

Timpul de răspuns pentru lichidarea incendiilor şi altor situaţii excepţionale -  este timpul scurs 
de la recepţionarea apelului, îmbarcare şi deplasare a persoanelor (angajaţi şi/sau voluntari) din 
cadrul postului teritorial de salvatori şi pompieri cu autospeciala de intervenţie, până la sosirea la 
locul chemării şi intervenţia pentru ichidarea incendiilor ş altor situaţii excepţionale

Angajat al postului -  persoana fizică angajată în cadJul postului, care prestează activităţi de 
prevenire şi lichidare a incendiilor şi altor situaţii excepţionale în schimbul unui salariu în baza 
contractului individual de muncă.

Beneficiar al voluntariatului -  este comunitatea în folosul căreia se desfăşoară activitatea de 
voluntariat, reprezentată de AAPL care a constituit serviciul teritorial de salvatori şi pompieri. 
Executant al serviciului civil - cetăţean al R.M. în vârsta de la 18 până la 27 ani, care urmează să 
fie scutit de serviciul militar în termen şi să fie încorporat în serviciul civil.

Voluntar în situaţii excepţionale (voluntar) -  cetăţean al R.M., cetăţean străin sau apartid care în 
sprijinul solidarităţii civice, se implică în activităţi de voluntariat în cadrul serviciului (postului) 
teritorial de salvatori şi pompieri în baza unui contract de voluntariat  încheiat  în formă scrisă 
conform, legislaţiei în vigoare.

n fnnctnhii) iorUnvinl âp salvatori î/ nomoieri -- angajaţi, inclusiv



Serviciul intern -  principiile, regulile generale şi cele specifice, care stau la baza organizării 
şi desfaţurării serviciului în cadrul postului pentru coordonarea activităţilor, îndeplinirea misiunilor, 
menţinerea ordinii interioare şi asigurarea securităţii/pazei acestuia.

del
Capitolul III Organizarea şi

(1) Posturile se organizează la decizia autorităţilor 
nivelul întîi, fondatoare, în coordonare cu 1GSU (Ins 
de consolidare a serviciului salvatori şi pompier 
Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 20 
medie a zonei de intervenţie între 15 si 20 km.

activitatea posturilor
iberative şi reprezentative ale APL de 

;pectorat), în conformitate cu Programul 
în localităţile rurale ale Republicii 

'2 din 14 martie 2013, asigurând o rază

(2) La iniţiativa AAPL, posturile pot fi create şi în alte localităţi decât cele prevăzute în 
Program. în acest sens, AAPL argumentează necesitatea şi asigură disponibilitatea de 
finanţare şi întreţinerea acestuia.

(3) Posturile sunt subdiviziuni subordonate ale AAPL unde sunt amplasate.
.... ■4|('v

(4) Activitatea Postului este coordonată de către Primarul APL, unde este amplasat acesta, iar 
organizarea activităţii postului este efectuată de către şeful acestuia, care este numit în funcţie ( fie 
şi în bază de voluntariat), pe bază de concurs şi eliberat din funcţie de către consiliul local pe al 
cărui teritoriu este situat postul.

(5) Activitatea de bază a Posturilor constă în intervenţia la salvarea persoanelor şi bunurilor 
materiale, executarea acţiunilor de salvare-deblocare, lichidarea incendiilor şi altor situaţii 
excepţionale, produce în zona de intervenţie, precum şi instruirea şi informarea populaţiei privind 
măsurile de prevenire şi acţionare în caz de incendiu şi situaţii excepţionale. Posturile reprezintă 
forţa primară de intervenţie până la sosirea forţelor de bază ale IGSU.

(6) Antrenarea postului la salvarea persoanelor, lichidarea incendiilor şi altor situaţii excepţionale 
în afara zonei de intervenţie, se va efectua cu acordul primarilor din zona de intervenţie, în baza 
Planurilor de antrenare a forţelor şi mijloacelor elaborate de către şeful de post, coordonate cu 
administraţia subdiviziunii teritoriale al DSE.

(7) Lista localităţilor din zona de intervenţie a postului se stabileşte prin decizia AAPL fondatoare, 
în coordonare şi de comun acord cu autorităţile deliberative şi reprezentative al APL de nivelul 
întîi din acea zonă, şi IGSU, luînd în consideraţie timpul de răspuns necesar pentru lichidarea 
incendiilor şi altor situaţii excepţionale.

(8) Controlul asupra activităţii postului este exercitat de către AAPL reprezentativă şi deliberativă a 
populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi de comun cu subdiviziunea teritorială a 
IGSU, iar controlul asupra utilizării mijloacelor bugetare alocate pentru întreţinere, îi revine 
subdiviziunii financiare a unităţii administrativ-teritoriale reprezentative.

(9) în cazul antrenării comune a posturilor cu subdiviziunile teritoriale ale IGSU, conducătorul 
intervenţiei este şeful superior al organului teritorial al IGSU.

(10) Efectivul -  limită, organigrama şi statele de personal a postului se aprobă de către consiliul 
local al autorităţilor administraţiei publice locale fondatoare, cu suportul consultativ al IGSU şi 
subdiviziunilor DSE.

(11) La iniţiativa consiliului local al AAPL fondatoare, în cadrul postului pot fi încadraţi excutanţi 
ai serviciului civil şi voluntari, care ulterior vor servi drept rezervă de promovare pentru angajare 
în cadrul posturilor sau IGSU.


