
 

 

 
Anexa Nr. 2 

 la Dispoziția președintelui raionului 

                                                                                                                    Nr. 67-02/1-5 din 16.06. 2020 
 

REGULAMENTUL 

Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni 

 

1. Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni determină sarcinile 

principale, modul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului 

Ungheni, denumită în continuare Comisia. 

2. Comisia este creată pentru exercitarea unor măsuri, menite să reducă riscul declanșării 

situațiilor excepționale, iar în cazul producerii acestora – pentru organizarea lichidării consecințelor 

lor și asigurarea protecției populației și teritoriului. 

3. Președinte al Comisiei este desemnat Președintele raionului, prim - vicepreședinte este 

vicepreșintele raionului pe problemele asistenței sociale și construcții, iar vicepreședinte – șeful 

Direcției Situații Excepționale mun. Ungheni. 

Din Comisie fac parte șefi de servicii desconcentrate, descentralizate și alți conducători ai unor 

instituții de interes raional, care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor excepționale. 

Se stabilește că, în cazul eliberării membrilor Comisiei din funcțiile publice deținute, atribuțiile 

lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou – desemnate în funcțiile respective, fără 

emiterea unei noi dispoziții.  

4. Activitatea Comisiei este reglementată de Constituția și legislația Republicii Moldova, 

Hotărîrile Parlamentului și Guvernului, decretele Președintelui Republicii Moldova, de prezentul 

Regulament și de alte acte normative. 

În acțiunile impuse de situațiile excepționale documentul operativ de bază al Comisiei este Planul 

Protecției Civile a raionului Ungheni în situații excepționale.   

5. Sarcinile de bază ale Comisiei sînt: 

a) conjugarea eforturilor administrației publice locale, întreprinderea și orientarea acestora spre 

prevenirea situațiilor excepționale; 

b) verificarea capacității de intervenție a structurilor de conducere, gradului de pregătire a forțelor 

și mijloacelor necesare, folosirea acestora cu maximă eficiență în situațiile excepționale; 

c) asigurarea protecției populației, teritoriului, mediului ambiant și patrimoniului în caz de pericol 

sau în cazul declanșării situațiilor excepționale.    

6. Comisia exercită conducerea generală a activității de prevenire și reacționare în situații 

excepționale în scopul evitării sau reducerii pericolului declanșării acestora. 

Comisia are următoarele atribuții principale: 

a) informează Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova despre cauzele și 

proporțiile situațiilor excepționale produse pe teritoriul raionului și măsurile luate de autoritățile 

administrației publice locale de nivelul întîi și nivelul al doilea pentru lichidarea consecințelor lor; 

b) crează sistemul local de prevenire și lichidare a consecințelor situațiilor excepționale, asigură 

menținerea în stare de pregătire a forțelor și mijloacelor acestuia; 

c) evaluează situațiile excepționale produse pe teritoriul raionului, stabilește măsuri și acțiuni 

specifice pentru lichidarea consecințelor și urmărește îndeplinirea lor; 

d) analizează și aprobă planurile raionale pentru asigurarea resurselor umane, materiale și 

financiare necesare gestionării situațiilor excepționale; 

e) aprobă măsuri privind apărarea vieții și sănătății populației, mediului înconjurător, valorilor 

materiale și culturale pe timpul producerii unor situații excepționale; 

f) declară, cu acordul ministrului Afacerilor Interne, “starea de alertă” la nivel raional sau în 

mai multe localități ale raionului afectate de calamități și propune Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova declararea “stării de urgență”; 

g) informează Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și Consiliul raional 

asupra activității desfășurate; 



h) îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de legislație sau de Comisia pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova.   

7. În caz de pericol și declanșare a situațiilor excepționale, Comisia: 

a) organizează activitatea sistemului local de prevenire sau lichidare a situațiilor excepționale; 

b) analizează datele recepționate privind situația creată, studiază caracterul, cauzele declanșării și 

proporțiile situației excepționale, adoptă decizii cu privire la aplicarea unor măsuri urgente, precum 

și unor măsuri ulterioare de protecție a populației, teritoriului și patrimoniului, localizarea și 

lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Organele administrației publice locale informează 

Comisia despre situația creată prin intermediul Punctului Teritorial de Dirijare al raionului; 

c) organizează și desfășoară lucrări de salvare și de intervenție urgentă, adoptă măsuri pentru 

asigurarea lor oportună cu forțele și mijloacele necesare; 

d) în caz de necesitate, decide evacuarea populației din zonele afectate; 

e) audiază rapoartele factorilor de decizie privind desfășurarea lucrărilor de salvare – deblocare și 

acordarea ajutorului necesar sinistraților; 

f) asigură informarea populației, prin intermediul mass-media, despre cauzele și proporțiile 

situațiilor excepționale, măsurile întreprinse de conducerea raionului pentru prevenirea și lichidarea 

consecințelor acestora, protecția populației și teritoriului, familiarizarea populației cu regulile de 

comportament în situații excepționale.    

8. În baza decretului Președintelui Republicii Moldova sau Hotărîrii Parlamentului Republicii 

Moldova cu privire la instituirea “stării de urgență” pe teritoriul republicii, Comisia aduce în stare 

de alertă sistemul local de prevenire și lichidare a situațiilor excepționale. 

Pe durata “stării de urgență”, Comisia, suplimentar la atribuțiile prevăzute în prezentul 

Regulament, are următoarele obligații: 

a) emite dispoziții privind aplicarea măsurilor de protecție a populației și bunurilor, de localizare 

și lichidare a consecințelor situațiilor excepționale, de apărare a statului de drept și de menținere sau 

restabilire a stării de legalitate; 

b) controlează activitatea comisiilor pentru situații excepționale ale autorităților administrației 

publice locale și analizează modul dedesfășurare a operațiunilor de salvare și de intervenție, adoptă 

măsuri pentru asigurarea oportună a acestor comisii cu forțele și mijloacele necesare; 

c) exercită dreptul exclusive de a interzice desfășurarea adunărilor, manifestațiilor publice și a 

altor acțiuni de masa; 

d) coordonează activitatea mijloacelor de informare în masa privind informarea populației despre 

cauzele și proporțiile situației excepționale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, 

lichidarea urmărilor acestei situații și protecția populației, precum și privind familiarizarea populației 

cu regulile de comportament în timpul situației excepționale; 

e) dispune, în caz de necessitate, sistarea temporară a livrării gazelor, energiei electrice și a apei 

potabile; 

f) limitează sau interzice comercializarea băuturilor alcoolice; 

g) stabilește procedura de numire în funcție și de destituire a conducătorilor agenților economici 

și ai instituțiilor publice, în cazurile cînd este permisă demisia lucrătorilor.  

9. Comisia are dreptul: 

a) să adopte, în limitele competenței sale, decizii și să le emită sub formă de decizii. Deciziile 

Comisiei raionale pentru SE sînt obligatorii pentru conducătorii autorităților administrației publice 

locale, instituțiilor, organizațiilor și agenților economici, indiferent de forma de organizare juridică și 

tipul de proprietate; 

b) să adopte decizii privind utilizarea mijloacelor financiare și materiale pentru lichidarea 

consecințelor situațiilor excepționale și acordarea ajutorului sinistraților; 

c) să controleze lucrul comisiilor pentru situații excepționale ale organelor administrației publice 

locale și să examineze în ședințele sale rapoartele conducătorilor acestor comisii; 

d) să efectueze controale și expertize, cu antrenarea instituțiilor și specialiștilor în materie, în 

vederea prevenirii situațiilor excepționale, depistării cauzelor și consecințelor acestora, sporirii 

siguranței protecției populației, mediului ambiant și stabilității funcționării economiei naționale; 



e) în situații excepționale să antreneze forțele și mijloacele necesare, indiferent de apartenențe lor, 

precum și populația raionului aptă pentru muncă la desfășurarea lucrărilor de salvare, deblocare și 

altor lucrări de urgență; 

f) să prezinte Consiliului raional propuneri cu privire la perfecționarea forțelor și modernizarea 

mijloacelor protecției civile a raionului.  

10. Comisia activează în baza planului anual. Ședințele de lucru ale Comisiei se convoacă ori de 

cîte ori este necesar, dar cel puțin o dată în trimestru.  

Chestiunile examinate la ședințele Comisiei și deciziile adoptate se consemnează în procese-

verbale, semnate de președintele și secretarul acesteia și se publică pe saitul oficial al Consiliului 

raional, iar la necesitate și în masss-media raională.  

La ședințele Comisiei, la decizia președintelui Comisiei, pot fi invitate și alte persoane, reieșind 

din specificul situației create sau problemelor abordate (experți, specialiști din diferite domenii). 

Membrii Comisiei prezintă Secretarului Comisiei și Direcției Situații Excepționale mun. Ungheni, 

trimestrial și la numirea în funcție a persoanelor noi, informații actualizate privind datele de contact 

(telefoane de serviciu, de la domiciliu, mobile, fax, adrese electronice etc.) precum și informațiile de 

contact ale persoanelor care pot participa la ședințele Comisiei, în caz de absență a membrilor 

titulari. 

11. Formele principale de pregătire a membrilor Comisiei pentru acțiuni în situații excepționale 

sînt antrenamentele planificate, care se desfășoară cel puțin o dată în trimestru. 

12. Asigurarea financiară și materială a activității Comisiei se realizează conform legislației 

Republicii Moldova. 

13. În condiții de pericol, declanșare sau lichidare a consecințelor situațiilor excepționale, 

activitatea Comisiei este asigurată de către efectivul Punctului Teritorial de Dirijare a raionului. 

La solicitarea șefului Punctului Teritorial de Dirijare a raionului, serviciile desconcentrate și 

descentralizate, precum și alte instituții de interes raional, vor detașa reprezentanți la Punctul 

Teritorial de Dirijare a raionului pentru desfășurarea activităților de cooperare, consultare, schimb de 

informații pe toată durata desfășurării lucrărilor respective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


