
(12) Executanţii serviciului civil încorporaţi în cadrul postului în baza prevederilor Legii nr. 156 
din 06.07.2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) şi voluntarii în baza 
principiilor de voluntariat şi în condiţiile prevăzute de Legea voluntariatului nr. 121 din 18.06,2010 
participă în comun cu salariaţii posturilor la lichidarea incendiilor şi altor situaţii excepţionale 
produse în zona de intervenţie.

(13) Inspectoratul este autoritatea responsabilă de instruirea primară şi continuă, perfecţionarea 
cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor, executanţilor serviciului civil şi voluntarilor postului,
organizarea seminarelor, concursurilor, competiţiilor şi a altor activităţi în vederea menţinerii şi 
sporirii capacităţii de intervenţie, precum şi de oferirea informaţiei relevante AAPL, care contribuie 
la implementarea reglementărilor locale privind crearea şi întreţinerea postului.

(14) Instruirea angajaţilor, executanţilor serviciului civil şi voluntarilor se efectuează în mod gratuit 
în cadrul 1GSU sau la sediul postului în corespundere cu programele de studii şi curricuiă elaborate 
de inspectorat,

Capitolul IV instrum entele şi sursele de finanţare
(1) In scopul organizării continue, cât şi menţinerii în stare de funcţionare optimă a serviciului 

teritorial'de salvatori şi pompieri, AAPL pot utiliza următoarele instrumente:
aj Antrenarea agenţilor economici din teritoriul gestionat pentru contribuirea la întreţinerea 

postului de salvatori şi pompieri, ca serviciu prestat de interes pubic comun;
b) Aderarea de către AAPL la proiectele investiţionale de orice tip desfăşurate în teritoriu, 

pentru întreţinerea, dotarea suplimentară şi îmbunătăţirea postului de salvatori şi pompieri;
c) Asigurarea financiară şi tehnico-materială a postului se efectuează din contul bugetelor 

locale şi din alte surse prevăzute de legislaţie, Inspectoratul poate transmite unităţilor administrativ- 
teritoriale echipament pentru dotarea tehnico-materială a postului de salvatori şi pompieri cu 
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
(2) Sursele de finanţare privind organizarea serviciului teritorial de salvatori şi pompieri sunt 
divizate în două categorii: surse de finanţare interne şi externe. Sursele interne de finanţare sunt 
reprezentate, de alocările pentru acest domeniu prevăzute în bugetul de stat şi cel din bugetul 
unităţilor administrativ- teritoriale din raza de intervenţie a postului, pentru anul respectiv,

(3) Finanţarea externă se constituie din asistenţa tehnică, inclusiv granturi, acordate de instituţii şi 
organizaţii financiare internaţionale sau donatori,
(4) Finanţarea internă se compune din:

a) bugetul de stat -  mijloace financiare pentru asigurarea posturilor cu autospeciale de 
intervenţie, utilaj şi echiament specializat, precum şi pentru instruirea efectivului, responsabil fiind 
inspectoratul,

b) bugetul unităţii administrativ-teritoriale fondatoare -  mijloace financiare pentru 
întreţinerea anuală a posturilor ce ţine de competenţa APL,

c) bugetul unităţii administrativ-teritoriale din zona de intervenţie -  mijloace financiare sub 
formă de transferuri cu destinaţie specială alocate la bugetul unităţii administrativ-teritoriale 
fondatoare a postului.
(5) în scopul garantării sustenabilităţii bugetare pe termen lung a postului şi coparticipării la 
măsurile de interes comun, cheltuielile pentru întreţinerea postului sunt asigurate atât din contul 
mijloacelor financiare proprii ale bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi 
fondatoare, cât şi din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale de ni viul întâi din raza de intervenţie a postului, cotă parte corespunzătoare 
numărului de polulaţie (Anexa 1), conform articolului 11 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 
2003 privind finanţele publice locale şi Hotărârii Guvernulşui nr. 202 din 14 martie 2013,
(6) Autorităţile administraţiei publice locaie de nivelul întâi şi al doilea din zona de intervenţie a 
postului au dreptul să prevadă în bugetul local mijloace financiare pentru întreţinerea postului, 
proporţional cu numărul de lcuitori ai unităţii administraţivjteritoriale, şi să aloce aceste mijloace 
financiare unităţii administrative pe al cărui teritoriu este situat postul respectiv.



(7) Consiliile locale din zona de intervenţie a postului decid asupra alocării transferurilor cu 
destinaţie specială la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale fondatoare a postului.

(8) Cheltuielile pentru întreţinerea postului includ cheltuieli de personal, cheltuieli pentru achitarea 
serviciilor comunale, procurarea carburanţilor, deservirea tehnică a autospecialei şi alte cheltuieli 
conform bugetului.

Capitolul V Drepturile şi obligaţiile părţilor
(1) în procesul de organizare şi funcţionare a serviciului teritorial de salvatori şi pompieri, dar şi în 
realizarea altor activităţi de cooperare, Părţile au următoarele drepturi:
a) să participe la elaborarea strategiilor, proiectelor de dezvoltare şi bugetelor serviciului teritorial 
de salvatori şi pompieri;
b) să decidă independent asupra acţiunilor necesare realizării scopului şi obiectivelor Acordului;
c) să contribuie cu toată capacitatea disponibilă la realizarea scopului şi obiectivelor Acordului;
d) să fie informate, în mod exclusiv şi operativ, asupra situaţiei privind prestarea serviciului, 
problemelor existente, soluţiilor propuse pentru depăşirea impedimntelor, oportunităţilor de 
dezvoltare, planurilor şi perspectivelor de acţiune.
e) să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea prevederilor prezentului Acord.
f) să monitorizeze calitatea prestării serviciului;
g) să înainteze de creştere a calităţii şi optimizare a modalităţii de prestare a serviciului;
h) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului Acord, în cazul modificării reglementărilor 
legale în vigoare, a condiţiilor tehnice sau economice care au stat la baza prezentului Acord;
i) să revoce unilateral prezentul Acord, cu o informare prealabilă a celeilalte părţi, în condiţiile 
prezentului Acord.

(2) AAPL au următoarele obligaţii:

(a) înfiinţează, în coordonare cu IGSU, postul teritorial de salvatori şi pompieri şi aprobă 
regulamentul de organizare şi funcţionare al acetuia, în baza Regulament-tip aprobat de Guvern.

(b) Desemnează şi destituie în/din funcţie şeful serviciului teritorial de salvatori şi pompieri, la 
propunerea autorităţii executive, în coordonare cu autoritatea teritorială a DSE.

(c) Antrenează unităţile economice şi organizaţiile non-guvernamentale la îndeplinirea 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în vederea asigurării securităţii la incendiu în fondul 
locativ şi protejării vieţilor omeneşti, de asemenea mobilizează cetăţenii la prevenirea şi stingerea 
incendiilor, contribuie la dezvoltarea voluntariatului în situaţii excepţionale, crearea formaţiunilor 
benevole de pompieri, la instruirea şi asigurarea lor tehnico-materială.

(3) în condiţiile legislaţiei în vigoare, AAPL se pot asocia cu alte autorităţi publice locale şi 
instituţii/organizaţii, inclusiv din străinătate, pentru realizarea sarcinilor de interes public comun, 
pentru promovarea şi protejarea intereselor comunităţilor, precum şi colaborarea cu agenţii 
economici şi asociaţiile obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul realizării acţiunilor de interes 
comun în vederea asigurării securităţii cetăţenilor în cazul incendiilor şi altor situaţii excepţionale.

(4) Localităţile din zona de intervenţie încheie între acestea un Acord de asociere intercomunitară 
privind activitatea postului şi Regulamentul de prestare a serviciilor la nivel intercomunitar.

(5) Părţile au şi alte drepturi şi obligaţii care rezultă din legislaţia în vigoare.
■

Capitolul VI Forţa majoră
(1) Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a 

obligaţiilor conform prezentului Acord, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă 
majoră, precum şi de alte circumstanţe, care nu depind de voinţa Părţilor.

(2) Partea care invocă clauza de,forţă maioră pete nhli<j7ntă că infm-mo7o oo,, î*,



Capitolul VII Dispoziţii finale

(1) Prezentul A cord se încheie  pe o durată nedeterm inată de tim p, cu începere de la data sem nării 
lui de către rep rezentan ţii legali ai autorită ţilo r sem natare.

(2) Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Acord vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă.

(3) Modificarea sau anularea prezentului Acord se va tace numai din motive obiective şi 
întemeiate, prin acordul de voinţă ale Părţilor.

(4) Acordul încetează la iniţiativa unei sau Părţilor, benevol, cu preavizul în scris, depus cu cel 
puţin 60 de zile înain te , cu inform area celorlalte  părţi.

(5) Prezentul Acord este întocmit în 12 exemplare, în limba de stat a Republicii Moldova, câte un 
exemplar pentru fiecare parte, cu valoarea juridică egală.

(6) Prezentul Acord reprezintă voinţa părţilor şi este semnat astăzi ”______ ”_____________2020.

(7) Pentru con firm area  celor m enţionate, Părţile au sem nat prezentul A cord, în conform itate cu 
legislaţia  R epublic ii M oldova, la data şi anul indicate m ai sus,

Semnăturile reprezentanţilor Părţilor:

Pentru DSE teritorială Leova nume, prenume

Pentru AAPL, Consiliul Raional Leova Nicolae Priţcan

Primarul comunei Sărăteni Prida Igor

Primarul comunei Cneazevca Constantinova Tatiana

Primarul comunei Tomaiul-Nou Nacov Iaroslav

Primarul satului Orac Cvasnei Ion
l

Primarul satului Ceadîr
■

Tabac Mihai

Primarul satului Colibabovca ischimji Ivan

Primarul comunei Vozneseni Bocancea Valeriu

Primarul comunei Sărăţica-Nouă Raevschi Mihail

Primarul comunei Bestemae Moraru Vasile

Primarul satuluiCovurlui Neghină îon



Anexa nr.2
la decizia Consiliului Raional 

nr. 5.2 din 10 decembrie 2020

PNUD M oldova, Proiectului CCDRR  
Dl Mihai Oleg, M anager de Proiect 

Consiliul Raional Leova
2020

ACORD DE COLABORARE
Prin prezentul document, Consiliul raional Leova, primăriile Sărăteni, Cneazevca, Tomaiul 

Nou, Orac, Ceadîr, Colibabovca, Vozneseni, Sărăţica Nouă, Beştemac şi Covurlui din zona de 
intervenţie Sărăteni, raionul Leova doresc să îşi exprime acordul colectiv de a participa la 
implementarea Proiectului "Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice şi de dezastre 
în sectoarele apei şi protecţiei civile pentru sporirea rezilienţei localităţilor rurale!, în mod specific 
"Construcţia postului de pompieri Sărăteni”.

Localităţile menţionate în acest document confirmă asigurarea, contribuţiei pentru 
implementarea proiectului în conformitate cu bugetul estimativ calculat. Contribuţia comunităţilor 
participante este de 1.100.000.00 lei şi constituie 75,86 % din costul estimativ total de 1.450,000.00 
lei. Pe lângă contribuţie, fiecare comună/primărie va veni cu o listă de 10 persoane, care vor fi 
instruiţi şi vor activa drept pompieri voluntari în cadrul postului.

Contribuţia primăriilor beneficiare a fost calculată în funcţie de numărul de locuitori din 
fiecare comună/sat din cadrul a 10 APL din zona de intervenţie. Totodată 50% din costul total ai 
contribuţiei primăriilor beneficiare în mărime de 700 000.00 lei va fi suportul din partea Consiliului 
raional Leova. Calculele estimative detaliate se prezintă în tabelul de mai jos.

Bugetul estimativ ai Proiectului
C o m u n ită ţ i  b e n e f ic ia r e N r. d e  

p o p u la ţie
D is tr ib u ir e a  c o n tr ib u ţie i  
d in  to ta l (% )

D is tr ib u ir e a  c o n tr ib u ţie i  
d in  to ta l (M D L )

Sărăteni 979 9,02% 36100
Cneazevca 978 9,01% 36100
Tomaiul Nou 762 7,02% 28100
Orac 1193 11,00+0 44000
Ceadîr 1181 10,89+o 43500
Colibabovca 997 9,20% 36800
Vozneseni 1212 ll,18+o 44700
Sărăţica Nouă 985 9,08% 36300
Beştemac 950 8775% 35000
Covurlui 1612 14,85% 59400
S u b to ta l 10849 100% 400 000,00

Consiliul Raional Leova 700 000,00
T o ta l c o n tr ib u ţ ia  
c o m u n ită ţ ilo r

75,86+o 1100,000.00

P r o ie c ta i C C D R R 24,14^0 19,000.00 USD/ 
3 5 0 ,0 0 0 .0 0  M D L

T O T A L 1,450,000.00

Apreciem contribuţia financiară oferită de PNUD Moldova estimată la circa 350 mii MDL



înmatrictilarea şi livrarea autospecialei, procurarea utilajului şi a echipamentului de protecţie 

personală şi intervenţie pentru postul de pompieri voluntari.

Acordul de participare pentru asigurarea contribuţiei comunităţilor este confirmat prin 

semnăturile primarilor din cele 10 APL beneficiare ale proiectului "Construcţia postului de 
pompieri Sărăteni, raionul Leova” şi a preşedintelui raionului leova.

Preşedintele Raionului Leova Priţcan Nicolae

Primarul comunei Sărăteni Prida Igor

Primarul comunei Cneazevca Constantinova Tatiana

Primarul comunei Tomaiul-Nou Nacov laroslav

Primarul satului Orac Cvasnei Ion

Primarul satului Ceadîr Tabac Mihai

Primarul satului Colibabovca Ischimji Ivan

Primarul comunei Vozneseni Bocancea Valeriu

Primarul comunei Sărătica-Nouă Raevschi Mihail

Primarul comunei Bestemac Moraru Vasile

Primarul satului Covuriui Neghină Ion



NOTĂ INFORM ATIVĂ

Actualmente, pe teritoriul raionului Leova, activitatea de prevenire şi de stingere 
a incendiilor este realizată de către Secţia Situaţii Excepţionale Leova, în subordinea 
cărui sunt: Unitatea salvatori şi pompieri nr. 31 or. Leova, amplasată la baza Secţiei SE, 
or. Leova, str.Unirii, nr. 14 şi serviciul teritorial de salvatori şi pompieri, la baza 
postului de salvatori şi pompieri nr. 54 situat în orăşelul Iargara.

In anii 1990, în legătură cu reorganizarea gospodăriilor agricole şi 
întreprinderilor industriale pe teritoriul raionului au fost lichidate 5 posturi de pompieri 
locale, care erau forţa primară de intervenţie pînă la sosirea forţelor de bază ale statului, 
astfel fiind limitată declanşarea incendiilor, iar riscurile de perderi a vieţilor omeneşti şi 
a pagubelor materiale fiind minime.

Odată cu desfiinţarea posturilor şi unităţilor de pompieri, raza de intervenţie a 
Unitatăţii de salvatori şi pompieri Leova s-a extins de la 10-15 km pînă la 50-58 km, 
timpul deplasării autospecialei pînă în unele localităţi fiind de 60-70 minute.

Ca rezultat, la momentul sosirii, incendiul este extins pe o suprafaţă considerabilă 
şi echipe nu acoperă necesitatea forţelor şi mijloacelor pentru lichidarea incendiului.

Astfel, în scopul respectării cerineţelor şi standardelor UE, precum şi celor 
internaţionale, Hotărârea 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”, unde în programul de dezvoltare fost inclus rl, Leova localitatea 
Sărăteni, intervenim cu rugămintea către Consiliul Raional Leova de a susţine iniţiativa 
creării pe teritoriul raionului a unui post de salvatori şi pompieri teritoriale în 
localitatea: Sărăteni, cu stabilirea pentru acestea a zonelor de intervenţie de pînă la 15 
km, în care vor întră localităţile după cum urmează:

1. Postul salvatori şi pompieri Sărăteni (a indica localităţile şi distanţa între post 
şi localitate)

- Cneazevca -  5km.; Cîzlar -  10 km;
- Tomai Nou -  10 km; Sărăţica Veche -  15 km;
- Orac -  10 km;
- Ciadîr -  12 km;
- Colibabovca -  8 km;
- Vozniseni -  5 km; Troiţa -  8 km; Troian- 10 km;
- Sărăţica Nouă -  17 lom; Cîmpul Drept -  15 km;
- Beştimac -  15 km;
- Covurlui -  10 km; Victoria -  7 km;
- Sărăteni -  0 km.

S-au dus tratative cu primarii celor 10 primării! din teritoriu, care sânt deacord, 
pentru a organiza un post de pompieri, şi anume în primăria Sărăteni, pentru reducerea 
distanţei de intervenţie pînă la locul posibilului incendiu, uletrior cu alocarea surselor 
financiare pentru construcţie şi mentenaţă.

In anul 2019, PNUD a venit cu un proiect către Consiliul raional Leova, localităţile 
sus menţionate, pentru a construi un post de salvatori şi pompieri în s. Sărăteni, care va 
fi gestionat, întreţinut de către Administraţia Publică Locală, şi care va fi dotat cu o 
autospecială de intervenţie ia incendii nouă, şi vainterveni în aceste localităţi sus 
enumerate. De către IGSU, personalul va fi instruit verificat pentru ca activitatea în 
domeniul dat să corespundă standartelor normative.


