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STRATEGIA DE MANAGEMENT AL RISCURILOR DE DEZASTRE  

ÎN RAIONUL UNGHENI 

CAPITOLUL I INTRODUCERE  

Noţiunea de management al riscului de dezastru este dată de următoarele definiții:  

 Managementul riscului de dezastru este termenul aplicat metodei logice şi sistematice de 

a  identifica, analiza, evalua, monitoriza  şi comunica riscurile într-un mod care să permită 

organizaţiei/instituției/localităților să minimizeze pierderile şi daunele 

 Managementul riscurilor de dezasrtu este un  proces continuu de planificare, identificare, 

analiză, evaluare și monitorizare în scopul maximizării potenţialului de prevenire și limitare a 

lor, precum și a reducerii efectelor nefavorabile ale pierderilor şi daunelor. 

 

Reieșind din cele două definiții de mai sus, managementul riscurilor de dezastre vizează 

aplicarea unor politici, proceduri şi practici având ca obiective identificarea riscurilor, analiza şi 

evaluarea lor, tratarea, monitorizarea şi reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora 

astfel încât comunităţile umane, toţi cetăţenii, să poată trăi, munci şi să-şi satisfacă nevoile şi 

aspiraţiile într-un mediu fizic şi social durabil. Tehnicile de management ale riscurilor de 

dezastre ajută la creşterea siguranţei, calităţii şi îmbunătăţirii vieții cetățenilor.  

 

Riscurile de dezastre sunt caracterizate prin natura şi probabilitatea lor de producere, gradul de 

expunere și susceptibilitatea  populatiei, precum și al bunurilor și valoarea acestora. Implicit, 

rezultă că pentru reducerea riscurilor de dezastre trebuie acţionat asupra caracteristicilor 

acestora.  

 

Problema esenţială în managementul riscurilor de dezastre este aceea a riscurilor acceptate de 

populaţie şi decidenţi, ştiut fiind că nu există o protecţie totală împotriva riscurilor (risc zero), 

după cum nu există nici un consens asupra riscurilor acceptabile. În consecinţă, riscurile 

acceptabile trebuie să fie rezultatul unui echilibru între riscuri şi beneficiile atribuite unor 

activităţi ca urmare a reducerii riscurilor de dezastre sau a unor reglementări guvernamentale.  

 

Diminuarea pagubelor şi a pierderilor de vieţi omeneşti ca urmare a riscurilor de dezastre nu 

depinde numai de acţiunile de răspuns întreprinse în timpul dezastrelor, acţiuni abordate uneori 

separat, sub denumirea de management al situaţiilor de urgenţă. Diminuarea consecinţelor 

dezastrelor este rezultatul unei combinaţii ample, dintre măsurile şi acţiunile premergătoare 

producerii fenomenelor, cele de management din timpul desfăşurării dezastrelor şi cele 

întreprinse post dezastre  (de reconstrucţie şi învăţăminte deprinse ca urmare a producerii 

dezastrelor). La nivel mondial se utilizează noţiunea mai completă de management al riscurilor 

de dezastre care include atât managementul riscurilor, cât şi managementul situaţiilor de 

urgenţă generate de dezastre.  

APĂRAREA 
ÎMPOTRIVA 

DEZASTRELOR 
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Pentru ca eforturile guvernului, agenţiilor competente,  autorităţilor publice și comunităţilor 

să fie coordonate şi să aibă ca efect o comunitate pregătită de a face faţă dezastrelor de tot 

felul, gestionarea acestora trebuie abordată într-o manieră integrată.  

 

Având în vedere abordarea comprehensivă, principalele activităţi ale managementului 

riscurilor de dezastre constau din activităţi preventive (de prevenire, protecţie şi pregătire), 

activităţi de management operativ ce se întreprind în timpul desfăşurării dezastrelor 

(management al situaţiilor de urgenţă) și activităţi ce se întreprind după trecerea 

dezastrelor. 

 

Dezastrele produse în raionul Ungheni în ultimii  10 ani au scos în evidenţă atât anumite 

slăbiciuni privind  metodele și tehnicile utilizate pentru protecţia împotriva lor, cât şi a 

capacităţii de răspuns pentru gestionarea acestor fenomene. De asemenea, recentele 

dezastre (inundațiile, alunecările de teren, grindina, seceta) au scos în evidenţă 

vulnerabilitatea comunităţilor locale expuse riscurilor, manifestată prin slaba lor capacitate 

de a putea absorbi efectele fenomenelor şi de a se reface după trecerea lor. Toate acestea 

sunt argumente care ne-au făcut să schimbăm optica asupra modului de abordare a 

problemelor cauzate de dezastre şi să trecem de la conceptul de acţiune de tip pasiv, la 

conceptul de măsuri active în vederea reducerii vulnerabilităţii populației ca receptor al 

riscurilor de dezastre precum şi a potenţialelor pagube umane și materiale.  

 

Aducem  următoarele argumente în favoarea elaborării strategiei de management al riscurilor 

de dezastre în raionul Ungheni:  

a) necesitatea adoptării unei abordări strategice privind managementul riscurilor de dezastre 

având ca obiectiv orientarea resurselor către zonele unde riscurile pot fi efectiv reduse; 

b) necesitatea ca toţi cei care ar putea avea de suferit de pe urma riscurilor de dezastre să-şi 

asume responsabilitatea de a nu se expune fără măsuri de precauţie şi de a nu  contribui la 

sporirea acestor riscuri;  

c) înţelegerea  pe deplin a efectelor negative ale schimbărilor climatice deja manifestate şi 

luarea  în considerare în schemele de management al riscurilor şi în deciziile de planificare a 

măsurilor de reducere a impactului schimbărilor climatice. 

 

Strategia de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni formează documentul 

cadru pentru pregătirea şi adoptarea unor măsuri şi acţiuni specifice  care vizează:  

 cunoaşterea riscurilor de dezastre 

 considerarea riscurilor de dezastre în toate activităţile de prevenire și pregătire 

 adoptarea de măsuri preventive  

 pregătirea pentu situaţii de urgenţă 
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 informarea populaţiei  

 monitorizarea riscurilor de dezastre. 

 

Strategia de management al riscurilor de dezastre constituie o bază temeinică pentru ca  

administraţia publică locală să poată alege măsurile specifice de protecţie împotriva riscurilor 

de dezastre şi de dezvoltare regională. Prezenta strategie defineşte responsabilităţile 

specifice în plan operaţional şi de reglementare ale administraţiei publice locale, agenţilor 

economici şi populaţiei, ale indivizilor, precum şi modul lor de cooperare care să permită un 

acord comun concertat asupra complexelor probleme cauzate de riscurile de dezastre şi o 

implicare autentică a tuturor în cadrul responsabilităţilor ce le revin.  

 

Pentru realizarea strategiei au fost consultate legislația în domeniu din Republica Moldova și 

Uniunea Europeană, numeroase studii și lucrări de specialitate conform listei bibliografice 

atașate la acest document.  

 

Strategia face referire, în mod special, la tipurile de risc prioritare din punct de vedere al 

autorităților publice locale, instituțiilor interesate și cetățenilor, priorități exprimate, 

totodată și prin reglementări normative și legislative.  
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CAPITOLUL II SITUAȚIA ACTUALĂ 

Strategia de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni are la bază analiza 

situației privind tipurile de risc identificate în localitățile raionului Ungheni și face referire, în 

mod special, la tipurile de risc prioritare din punct de vedere al instituțiilor interesate, 

autoritatilor publice locale și cetățenilor.  

 

2.1 Riscurile identificate  
 

Identificarea riscurilor la nivelul raionului Ungheni a fost un proces complex și continuu care a 

inclus evaluarea pericolelor și a vulnerabilității localităților raionului, fiind identificate 

caracteristicile riscurilor de dezastre cu caracter natural, tehnogen și biologico-social, la care 

sunt expuse comunitățile raionului Ungheni. Suntem conștienți că factorii care influențează 

schimbările climatice sau dezvoltarea economică a localităților pot crește incidența și 

amplitudinea dezastrelor (fie ele provocate de evenimente meteorologice extreme sau de 

accidente industriale). De aceea, nu mai putem vorbi de o dezvoltare durabilă a raionului 

Ungheni fără să asociem dezvoltarea cu prevenirea dezastrelor, mai exact cu identificarea 

riscurilor și a vulnerabilităților, conștientizarea și implicarea populației în prevenire, 

conservarea mediului în bune condiții etc. În acest context, procesul de participare publică 

este esențial, ținându-se cont de calitatea vieții, calitatea mediului, vitalitatea economiei, 

echitatea socială și rezistența în caz de dezastre. Această abordare integratoare va fi 

asigurată de politici publice care vor răspunde în primul rând nevoii de a construi o cultură a 

prevenirii, iar transformarea societății într-una responsabilă din punct de vedere ecologic 

reprezintă o prioritate pentru aceste politici. 

 

În procesul de identificare a riscurilor de dezastre în raionul Ungheni au fost identificate și 

descrise 11 riscuri de dezastre naturale (cutremurele de pămînt, inundațiile, alunecările de 

teren, ninsorile puternice, poleiul puternic, vântul puternic, grindina mare, ploile torențiale, 

vârtej, secetele, înghețul), 1 risc asociat hazardelor naturale (fenomenul schimbărilor 

climatice), 8 hazarde tehnogene (accidentele de transport, depistarea munițiilor 

neexplodate, avarii cu degajarea (cu pericol de degajare) substanțelor chimice periculoase, 

avarii cu degajarea (pericol de degajare) substanțelor radioactive, incendii/explozii/pericol 

de explozie, prăbușirea bruscă a edificiilor/construcțiilor, riscul și  eșecul utilităților publice, 

riscul căderii de obiecte din atmosferă sau din cosmos și 2 riscuri social-biologice (epidemiile 

și epizotiile/zoonozele). 

 

2.2 Riscurile majore  
 

Urmare procesului de prioritizare a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni fiind axat pe 

mai multe criterii precum este intensitatea, frecvența, impactul și probabilitatea, au fost 
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selectate pentru următoarea etapă de analiză a riscurilor 5 hazarde cu caracter natural 

(alunecările de teren, inundațiile, grindina mare, ploile torențiale și secetele), 1 risc asociat 

hazardelor naturale (fenomenul schimbărilor climatice) și 3 hazarde tehnogene (accidentele 

de transport, depistarea munițiilor neexplodate și incendiile), iar riscurile cu caracter 

biologico-social nu vor fi analizate, pe motiv că nu există date statistice pe raionul Ungheni 

care ar confirma că acestea au avut loc frecvent în ultimii 10 ani. Totodată, în cadrul 

procesului de consultare a Strategiei de management al riscurilor de dezastre în raionul 

Ungheni, membrii grupului de lucru au propus ca riscurile biologico-sociale să fie luate în 

calcul drept riscuri asociate, pentru care se regăsesc acțiuni de prevenire, operaționale și de 

intervenție în Planul de măsuri, în cazul apariției acestora.   

 

2.3. Analiza SWOT a riscurilor de dezastre prioritare din raionul Ungheni 

Procesul de analiză și evaluare a riscurilor de dezastre se bazează pe analiza ambelor 

caracteristici tehnice ale hazardelor, cum ar fi pe de o parte localizarea lor, intensitatea, 

frecvenţa/probabilitatea, iar pe de altă parte dimensiunile fizice, sociale, economice, de 

mediu, de vulnerabilitate și expunere, ţinând seama de capacităţile de adaptare pertinente 

ale riscului. Analiza riscului oferă răspuns la întrebarea “Ce se poate întâmpla într-un anumit 

context?”. Riscul poate fi evaluat ca funcţie a probabilităţii producerii unei pagube şi a 

consecinţelor probabile, fiind înţeles ca măsură a mărimii unei “ameninţări” naturale. 

Analizele de risc constituie astfel suportul pentru procesul decizional în luarea unor măsuri 

concrete, menite să ducă la limitarea şi diminuarea pericolului (managementul riscului).   

 

În funcţie de relaţia hazard – risc, analiza riscului ar trebui să fie: 

- multi-hazard: aceeași zonă poate fi ameninţată de diferite tipuri de hazarde. În funcţie 

de categoria de hazard produs, se pot întâlni scenarii diferite, iar fiecare dintre scenariile de 

risc, de asemenea, ar putea avea magnitudini diferite. De exemplu, adâncimea apei și viteza 

în cazul inundaţiilor au un impact diferit asupra diverselor elemente la risc, și necesită, prin 

urmare, diferite curbe de vulnerabilitate și diferite probabilităţi de apariţie. Prin urmare, 

este important să se identifice pe lângă categoria hazardelor și impactul acestora asupra 

investiţiilor actuale și viitoare, pe diferite grupuri socio-demografice și capacitatea lor de a 

rezista și de a face faţă impactului. 

- multi-sectorială: hazardele vor avea impact asupra diferitelor tipuri de elemente supuse 

riscului, și de aceea este important să se calculeze efectul total asupra acestora, inclusiv la 

nivel de medii rurale și urbane. În mediul rural, va fi important impactul asupra agriculturii, 

populaţiei, reţeaua de transport și asupra mediului natural (zone protejate, păduri, zone 

umede etc.). În mediul urban, important este să ia în considerare tipurile de construcţii, 
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reţele de transport și comunicaţii, activităţile economice, sistemele de sănătate și educaţie, 

nivelul de trai al oamenilor și gradul de conștientizare și implicare din partea comunităţii; 

- multi-nivel: evaluarea riscului poate fi efectuată la diferite nivele. În funcţie de 

obiectivele studiului riscului, este posibil să se diferenţieze între politici, planuri și activităţi 

naţionale, regionale și locale, pentru a vedea modul în care acestea au contribuit la creșterea 

sau reducerea riscului, punctele lor forte și punctele slabe în gestionarea riscurilor și ce 

resurse sunt disponibile la diferite niveluri pentru a reduce riscurile; 

- multi-părţi interesate: în activităţile de evaluare a riscului ar trebui să implice părţile 

interesate relevante, care pot fi persoane fizice, întreprinderi, organizaţii și autorităţi; 

- multi-fază: evaluarea riscurilor trebuie să ia în considerare măsuri de răspuns, de 

recuperare, de atenuare și pregătire. 

 

La analiza și evaluarea riscului pot fi folosite atât metodele calitative, cât și metodele 

metodele cantitative.  Metodele calitative duc la descrieri calitative de risc privind aspectul 

de înalt, moderat și scăzut. Acestea sunt utilizate atunci când hazardul nu poate fi exprimat 

în termeni cantitativi și/sau atunci când vulnerabilitate nu poate fi exprimată cantitativ. 

Metodele cantitative exprimă riscul în termeni cantitativi, fie ca probabilităţi, fie ca pierderi 

așteptate. Ele pot fi deterministe/bazate pe scenarii (luând în considerare un scenariu 

anume) sau probabilistice (luând în considerare efectele mai multor scenarii posibile). Riscul 

poate fi exprimat cantitativ, în cazul în care există suficiente informaţii cu privire la 

componentele individuale de risc, vulnerabilitate și elemente la risc. 

 

Una din metodele calitative este analiza SWOT. Analiza diagnostic ajută la identificarea unor 

puncte tari, puncte slabe, a unor oportunități și a unor amenințări pentru raionul Ungheni. 

Acestea vor fi descrise în cele ce urmează și vor oferi o bază pentru a defini nevoile raionului. 

 

Analiza SWOT a riscurilor de dezastre prioritare din raionul Ungheni 
 

STRENGTHS 
Puncte tari 

 

S W WEAKNESSES 
Puncte slabe 

 Raionul Ungheni are experienţă în 
elaborarea de politici publice locale, 
organizarea  campaniilor de informare, 
educare și participare a cetățenilor în 
procesul decizional la nivel local (consultări 
publice) 

 Raionul Ungheni are experienţă în 
promovarea unor campanii mass-media de 
sensibilizare și informare privind dezastrele 

 Există unele eforturi la nivel local de a 
îmbunătăți colaborarea și coordonarea inter-
instituțională 

 Raionul Ungheni are experienţă în 
atragerea de fonduri și derularea  

   În cadrul administrațiilor publice locale din 
raionul Ungheni nu există persoane responsabile 
pentru prevenirea și lichidarea dezastrelor în 
localitate 

 Instruirea insuficientă a persoanelor de 
răspundere în domeniul prevenirii și lichidării 
dezastrelor 

 Implicarea slabă a societății civile în domeniul 
prevenirii și lichidării dezastrelor 

 Alocații bugetare foarte mici în domeniul 
prevenirii și lichidării dezastrelor 

 Finanțarea proiectelor în domeniul prevenirii și 
lichidării dezastrelor se efectuează din surse 
externe și, doar în foarte puţine cazuri, din 
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proiectelor cu finanţare externă 

 În raionul Ungheni este creat un sistem 
local de prevenire și lichidare a dezastrelor 

 În raionul Ungheni există formațiuni 
pregatite la protecția civilă (4000 persoane 
în 33 primării) 

 Raionul Ungheni are o bună accesibilitate 
rutieră și feroviară  

 Raionul Ungheni este atractiv prin poziția 
sa de graniță, ca centru logistic de tranzit 

 Dotarea serviciilor specializate cu tehnică 
grea 

 Implementarea politicii locale de 
împădurire a terenurilor  

 Rețeaua de telefonie mobilă dezvoltată  

 Industria dezvoltată    

resurse interne 

 Sistemele de avertizare despre iminența 
producerii sau producerea unor situații 
excepționale în localități sunt învechite moral și 
funcțional 

 Lipsa bazei legislative pentru implicarea 
voluntarilor în domeniul prevenirii și lichidării 
dezastrelor  

 Lipsa în localitățile raionului a sistemelor de 
avertizare despre iminența producerii sau 
producerea unor situații excepționale în localități 

 Nedotarea locuințelor și gospodăriilor 
individuale cu mijloace de protecție în caz de 
situații excepționale  

 Exodul populației calificate 

 Lipsa programelor educaționale de pregătire a 
elevilor pentru situații de risc 

 Existența suprapunerii de responsabilității în 
materie de management de mediu sau activități 
de informare și prevenire a riscurilor de dezastre 
în rândul unor servicii publice locale și o 
coordonare relativ precară 

 Slaba capacitate a echipei de prim ajutor de a 
accesa rapid unele zone rurale 

 Accesibilitate locală scăzută la fondurile de 
intervenție pentru situațiile de urgență 

OPPORTUNITIES 
Oportunități 

O T THREATS 
Riscuri 

 Creșterea gradului de reziliență față de 
dezastre a raionului Ungheni 

 Consolidarea capacităților și utilizarea 
tehnologiilor informaționale și a 
comunicațiilor în domeniul prevenirii și 
lichidării dezastrelor în raion 

 Continuarea eforturilor de îmbunătățire a 
aplicării sistemului de management în cazul 
dezastrelor la nivel local 

 Reducerea în mod substanţial a numărului 
de persoane afectate de dezastre 

 Reducerea pierderilor economice directe 
în cazuri de dezastre 

 Reducerea impactului dezastrelor asupra 
infrastructurii critice şi a serviciilor sociale 
de bază, inclusiv de sănătate şi învăţămînt  

 Consolidarea cooperării autorităților 
publice locale de nivelul I și II cu societatea 
civilă (ONG-uri și populație) în domeniul 
prevenirii și lichidării dezastrelor 

 Disponibilitatea şi accesul populaţiei la 
sistemele de avertizare, la informaţiile şi 
evaluările privind riscurile dezastrelor 

 Deschiderea unui Centru al Serviciului 
Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare 
(SMURD) la Ungheni 

   Prevenirea dezastrelor nu este susţinută de o 
strategie națională pe termen lung 

 Riscul seismic, alunecările de teren, inundațiile 
în lunca rîului Prut 

 Micșorarea și degradarea spațiilor verzi 

 Instabilitatea politică 

 Coeficient înalt de meandrare a rîului Prut  

 Săderea bruscă a apelor freatice 

 Lipsa apei potabile din fântâni în localitățile 
rurale 

 Transportarea substanțelor periculoase pe calea 
ferată 

 Dezastrele naturale fecvente cauzează 
distrugerea culturilor agricole 

 Posibila creștere a amenințărilor  privind 
schimbările climatice și alte dezastre naturale. 
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2.4. Evaluarea hazardelor naturale și tehnogene prioritare din raionul Ungheni  

 

Riscul pentru hazardele naturale prioritare din raionul Ungheni  

 

A.  Cutremurele de pământ  

Context specific  

Moldova se află în zona seismică Vrancea. Epicentrul seismelor din această zonă se află în 

munții Vrancea, România, la o distanță de 

100 km. Zona seismică Vrancea se află în 

perimetrul de convergență a trei plăci de 

pe teritoriul României separate prin 

discontinuităţi convergente către tripla 

joncţiune vrînceană: zona Tornquist-

Teisseyre (TTZ), falia Peceneaga-Camena 

(PCF) şi falia Transgetică (TGF). Prin 

intermediul mai multe tipuri de modele 

tectonice, care descriu o gamă largă de 

scenarii geodinamice, s-a încercat să se 

explice caracteristicile puternice de seismicitate intermediare din curbura din sud-estul 

Carpaților (regiunea Vrancea); cu toate acestea, natura și mecanismele de generare de 

cutremur reprezintă încă subiecte de dezbatere. 

 

Probabilitate şi impact   

Zona Vrancea  este cea mai activă 

zonă seismică din România, afectând 

2/3 din teritoriul ţării, dar şi zone 

extinse din Moldova. În ultimul secol 

aceasta a constituit sursa unor 

seisme cu magnitudine mai mare de 

6 grade, precum şi 5 cutremure care 

au depăşit intensitatea de 6,5 grade.  

 

Cea mai puternică activitate 

seismică pe teritoriul României se 

concentrează la adâncimi intermediare (60 – 200 km), într-un corp litosferic mai rece, în 

coborâre gravitaţională, orientat aproape vertical. Activitate ridicată a fost observată în două 

domenii de adâncime – între 80 şi100 km, şi respectiv între 120 şi 160 km . Cutremurele 

puternice din secolul XX s-au produs în ambele segmente: seismele din 1977 (Mw 7.4) şi 1990 
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(Mw 6.9) în segmentul superior, iar evenimentele din 1940 (Mw 7.7) şi 1986 (Mw 7.1) în cel 

inferior. Rata de producere a cutremurelor puternice – între unu şi şase evenimente cu 

magnitudine Mw > 7.0 pe secol – într-un volum focal extrem de restrâns implică un nivel înalt 

al ratei deformării relative/specifice (~3.5×10-7 an-1). Procesul tectonic la adâncime apare 

ca decuplat, în mare măsură, de tectonica în crustă. 

 

Incidenţa cutremurelor vrâncene de adâncime intermediară cu magnitudine mai mare de 5 

este de aproximativ 1,82 cutremure / an. Magnitudinea maximă înregistrată este de 7,7 grade 

– pentru seismul din 10 noiembrie 1940. Cel mai recent seism perticiptibil din zona crustei 

Vrancea (VRC) a avut loc pe data de 22 noiembrie 2016, cu o magnitudine de 5,2 grade.  

 

Conform celui mai grav scenariu, descris în raportul de analiză a riscurilor, întreg raionul 

Ungheni este expus acestui hazard. 90% din populaţie şi 45% din reţelele vitale sunt expuse 

riscului de cutremur moderat şi puternic, iar probabilitatea şi posibilitatea unui seism major 

în 30-40 de ani este o realitate statistică. După cum se vede din harta seismică, partea 

vestică a ţării este predispusă 

seisemelor.  Astfel, raionul Ungheni 

este supus unui risc înalt de 

cutremur. Potrivit scenariului sus-

menţionat, impactul unui cutremur 

puternic va fi semnificativ, pentru că 

se încadrează în zona de seismicitate 

cu o intensitate situată între 7-8 

grade.   

 

 

Poziţionarea pe matricea riscurilor  

Scenariul cutremurului descris este 

caracterizat printr-o magnitudine de 

7,2 grade şi la o adâncime de 141 

km, având o perioadă de recuperare 

de zeci de ani.  Epicentrul este situat 

în zona în care au avut loc seisemele 

cu cea mai mare magnitudine din 

Vrancea din ultimul secol, precum 

cel din noiembrie 1940 sau din martie 1977. Având în vedere impactul pe scară largă a acestui 

scenariu de cutremur, acesta poate fi considerat ca fiind un hazard care afectează întreg 

teritoriul raionului Ungheni.   
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Poziţionarea cutremurelor de pământ pe matricea riscurilor indică un impact mare (E) în caz 

de producere al acestuia (scenariul inclus în matrice se referă la seismele cu o intensitatea 

înaltă), dar moderate ca şi probabilitate (B). Având în vedere nivelul impactului, pregătirea 

pentru cutremure trebuie considerată ca şi prioritate majoră.   

                  

Poziţionarea cutremurului de pământ pe matricea riscurilor  

Mai mult decât atât, scenariul analizat demonstrează că impactul unui cutremur major va fi 

semnificativ din cauza că raionul Ungheni se află pe unda de şoc, dar şi din cauză că este 

situat pe un sol format din aluviuni, instabil şi cu depozite de roci  

Percepția publică relevă un nivel ridicat de anxietate cu privire la producerea unui cutremur, 

mai ales în zonele cu seismicitate înaltă, unde ultimile cutremure puternice au cauzat victime 

și pagube semnificative. Principala preocupare este legată de vulnerabilitatea construcţiilor.  

În acelaşi timp, cutremure de magnitudine mai mică au avut loc în zona Vrancea, în ultimii 

ani, fiind simțite şi în raionul Ungheni, precum și în alte raioane din Moldova aflate pe unda 

de şoc.  
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B. Inundaţiile  

Contextul specific  

Unul dintre cele mai frecvente dezastre, dar şi care înregistrează cele mai mari pagube în 

raionul Ungheni sunt inundaţiile. Mai mult de jumătate dintre localităţile raionului se află în 

lunca răului Prut. De-a lungul râului şi  a  unor  afluenți  al  acestuia  există  sisteme  de  

protecție  împotriva  inundațiilor. Acestea  oferă  o protecție relativă din cauza stării fizice a 

acestora. Inundația  se  manifestă  și  pe  afluenții  râului,  ruperea  barajelor reprezintând o 

cauză potențial serioasă de inundații, inclusiv și riscul de “rupere în cascadă” unde câteva 

baraje cedează în serie când unda de inundație cauzată de ruperea primului baraj înaintează 

în aval și cauzează ruperea altor baraje. Au fost  realizate  mai  multe  studii   în  trecut  cu  

referință  la  hidrologie  și  inundații,  dar  s-a  

observat  o  lipsă  a  unui  studiu complex  cu  

referință  la  evaluarea  riscului  la  inundații  

pentru  întreg  teritoriul raionului și  pentru  

identificarea  de  măsuri  de  a reduce acest 

risc.   

Ploile abundente contribuie la apariția 

frecventă a inundațiilor, la care o mare 

parte din arealele  locuite  sunt  expuse.  

Cele  mai  recente  inundații  s-au  

manifestat  în  anul  2010.  Schimbările  

și  variațiile  climatice contribuie la 

creșterea intensității și frecvenței 

dezastrelor naturale. 

Legislația în domeniul apei și gestionării inundațiilor din Moldova a fost transformată extensiv 

în ultimii ani și armonizată  la  mai  multe  directive  ale  UE.  Legea  apelor  nr.  272  din  23  

decembrie  2011, eficientă  de  la  26 octombrie  2013,  parțial,  transpune  următoarele  

directive:  Directiva-cadru  privind apele no.2000 / 60 / EC din 23 decembrie 2000 (WFD), 

Directiva apelor urbane uzate nr.91 / 271 / EEC din 21 mai 1991, Directiva de Nitrați nr.91 / 

676 / EEC din 12 decembrie 1991, Directiva privind apele de scăldat no.2006 / 7 / EC din 15 

februarie 2006 și Directiva inundațiilor no.2007 / 60 / EC din 23 octombrie 2007. 

Mai  exact,  art. 49  din  Legea  Apelor 272  prevede  ca  gestionarea  riscurilor  de  inundații  

să  fie  reglementată printr-o   sub-lege  dedicată.  Sub-legea  a  fost  elaborată  și  aprobată  

ca  și  Regulamentul  Guvernului  privind gestionarea  riscurilor  de  inundații  no.887  din  11  
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noiembrie  2013.  Regulamentul  identifică  Ministerul Mediului (MM) ca un organism 

responsabil pentru punerea în aplicare a actului juridic. Regulamentul este în mod 

substanțial, în conformitate cu cerințele EUFD pentru pregătirea de evaluare preliminară a 

riscului de inundații  (PFRA),  cartografierea  pericolelor  și  riscurilor  și  Planurile  de  

gestionare  a  riscului  de inundații  (FRMPs).  Acesta  stabilește,  de  asemenea,  un  proces  

de  revizuire  și  actualizare  a  planurilor  și  un mecanism  de  monitorizare  pentru  punerea  

în  aplicare  a  măsurilor. EUFD  prevede  elaborarea  FRMPs  pentru  fiecare  unitate  de  

gestionare  pe  baza  rezultatelor  de  evaluare  a riscurilor de inundații. FRMPs ar trebui să 

includă măsuri structurale și nestructurale de diminuare a riscului de  inundații,  inclusiv  de  

avertizare  timpurie  și  planuri  de  urgență.  Astfel  de  plan  integrat  nu  există  în 

Republica  Moldova  astăzi.   

Potrivit raportului de identificare a 

riscurilor din raion, din  74  de  localități  

ale  unităţii administrative-teritoriale,   în  

zone  cu  pericol  de  inundații  se  află  24  

de  localități. Ca localizare, cele 24 de 

localități cu risc de inundații se află în 

bazinele a 6 râuri. În bazinul r. Prut se află 

11 localități, în bazinul r. Șoltoaia  –  2 

localități, în bazinul r. Vladnic  –  4 

localități, în bazinul r. Varșavca  –  5 

localități, în bazinul r. Cula  –  1 localitate 

și în bazinul r. Delia – 2 localități. În total în zonele periculoase supuse inundaţiilor sunt 

amplasate 1292 case de locuit.  

 

Probabilitate şi impact 

În ultimii 30 de ani, pe cursul râlui Prut, teritoriul raionului au fost semnalate circa 4 

inundaţii de proporţii, cele mai distrugătoare fiind înregistrate în anii 1974, 1980, 2008 şi din 

2010.  

 

În perioada mai-iulie 2010, în Ucraina de Vest, unde sunt situate cursurile superioare ale 

râului Prut, au căzut cantităţi mari de precipitaţii, întrecând cu mult media multianuală 

pentru această perioadă din an. 
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În perioada menţionată de timp şi pe teritoriul Republicii Moldova au căzut cantităţi foarte 

mari de precipitaţii. De 

exemplu, în perioada 1 mai 

– 15 iulie 2010 cantitatea 

precipitaţiilor căzute pe o 

mare parte a teritoriului 

ţării a constituit 200- 400 

l/m2 sau 50-80% din norma 

anuală, depăşind de 1,5-2 

ori media multianuală 

pentru aceasta perioadă de 

timp şi se semnalează în 

medie o dată în 20-50 ani. 

 

În perioada mai-iulie 2010 

Republica Moldova, Ucraina, 

România, Polonia şi alte 

state din regiune au fost 

lovite de una din cele mai 

îndelungate şi grave 

inundaţii din ultimii 100 ani. 

 

Fenomenele hidrologice 

periculoase  constituie un 

grup de situaţii excepţionale 

cu caracter natural care provoacă pagube materiale  substanţiale  per eveniment. În acest 

grup de situaţii excepţionale cele mai grave sunt  inundaţiile. Astfel, în perioada 1997-2014 în 

raionul Ungheni au fost înregistrate 4 situaţii excepţionale cauzate de inundații. În urma 

inundaţiilor de proporţii din 2008 şi 2010 au fost provocate daune materiale în valoare totală 

de circa 14 milioane lei.  

 

Cele mai recente inundaţii din raionul Ungheni arată impactul major pe care îl manifestă 

acest tip de dezastru asupra populaţiei şi infrastructurii: inundaţiile din 2008 şi 2010 au 

afectat peste 1200 persoane, care locuiesc în zonele inundabile ale raionului, au distrus 

parţial infrastructura şi au înregistrat daune materiale majore.   
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Un exemplu relevant sunt inundaţiile din oraşul Ungheni din perioada menţionată mai sus.  

Manifestarea viiturii 

din 2008 în 

împrejurimile 

orașului Ungheni, a 

început la 26 iulie 

prin creșteri  rapide 

a debitelor de la 

110 m3/s la 26.07 

până la 480 m3/s la 

30.07, ceea ce constituie aproape 74 m3/zi. Maximul a fost înregistrat la  05.08 și a constituit 

698 m3/s. Scăderea viituri a fost la fel de bruscă de la 616 m3/s la data de 16.08 până la 129 

la data de 23.08, ceea ce a constituit 60 m3/zi. Forma hidrografului reprezintă un dreptunghi  

fără un maxim bine exprimat, fapt ce se datorește deversărilor organizate de la nodul 

hidrotehnic Costești -Stânca. 

 

Manifestarea viiturii din 2010 în împrejurimile orașului Ungheni, a început la 24.06 și s-a 

finisat la 07.08. Durata 

dotală a viituri a 

constituit  45  zile. 

Creșterea debitelor a 

fost lentă, la fel și 

scăderea lor. De 

menționat că durata 

totală a apelor mari a 

fost cu mult mai lungă 

decât a viiturii din 2008. Debitele cu valori peste 700 m3/s s-au manifestat din 06.07 până în 

16.07. iar debitele de peste 600 m3/s au durat din 02.07 până la 21.07. 

 

Una din concluzii este faptul că durata mai lungă a debitelor mari din 2010 comparativ cu 

cele din 2008 a fost una din cauzele adiționale a daunelor mai mari, precum și a cedării unor 

construcții de protecție. 

În cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV) Banca Europeană de Investiții, în rezultatul 

solicitărilor pentru suport din partea  Ministerului  Mediului  ca  urmare  a  efectelor  

inundațiilor  din  2010,  a  decis  să  elaboreze  un  Master  Plan  al managementului 
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inundațiilor care să cuprindă întreg teritoriul țării și un Program de Investiții finanțate de 

Fondul Trust pentru  Asistență  Tehnică  al  Parteneriatului  Estic  (EPTATF).   

Principalele obiective ce țin de Proiectul Suport de Asistență Tehnică și Management în 

vederea Protecției împotriva Inundațiilor a teritoriului Republicii Moldova sunt: 

 să identifice arealele cu risc la inundații; 

 să identifice măsurile de reducere a riscului la inundații; 

 să elaboreze un program de investiții pe etape; 

 să elaboreze un Master Plan pentru managementul riscului de inundații în Moldova. 

Raionul Ungheni, a intrat în acest document strategic datorită zonelor inundabile care se află 

pe teritoriu. Scenariile identificate pentru această zonă s-au bazat în prinicipal pe 

evenimentele istorice care au avut loc, precum şi delimitarea zonelor cu risc seminificativ de 

inundaţii. Selectarea scenariilor a luat în consideraţie un şir de criterii, aşa cum ar fi: 

probabilitate de declanşare, extinderea suprafeţei afectate, gravitatea prejudiciului / 

impact, suprapunerea cu evenimente similare de scurtă durată.  

Poziţionarea pe matricea riscurilor  

Inundaţiile reprezintă unul dintre dezastrele care aduc cele mai mari daune raionului 

Ungheni, având un impact mediu (fizic, economic şi socio-psihologic). Cu o rată de declanşare 

medie, poziţionarea inundaţiilor pe matricea riscurilor este cu o poziţie mai înaltă în 

comparaţie cu seisemele în termeni de probabilitate, dar cu acelaşi impact.  

             Poziţionarea inundaţiilor pe matricea riscurilor  
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C. Alunecările de teren  

Context specific  

Alunecările de teren se numără printre dezastrele geomorfice potenţiale din raionul Ungheni 

în termeni de distribuţie spaţială şi daune directe şi indirecte asupra omului şi a mediului. 

Alunecările de teren afectează suprafeţe însemnate de teren, producerea acestora fiind 

favorizată de condiţiile privind 

panta şi energia reliefului, 

substratul geologic cu alternanţe 

de roci permeabile şi 

impermeabile care dau nivele 

freatice şi izvoare, de perioadele 

de ploi abundente, procentul 

relativ redus de acoperire cu 

vegetaţie forestieră, de 

fenomenele de ravenare şi 

torenţialitate, precum şi de 

activitatea umană (defrişări, 

irigaţii, supraîncărcarea terenului 

cu construcţii, neîntreţinerea 

lucrărilor de combatere). Astfel, 

prezenţa unei game largi de 

alunecări de teren (alunecări de 

pământ, ravene, eroziune, erizoziune hidrică) plasează raionul pe harta ţării ca şi focar de 

alunecări de teren.  

Alunecările de teren se manifestă preponderent în lunile ianuarie – martie, fie prin 

reactivarea unor alunecări vechi, fie prin apariţia altora noi şi au ca efect distrugerea şi 

afectarea terenurilor agricole, locuinţe şi anexe gospodăreşti şi căi de comunicaţii. 

Principala  formă  de  degradare  în  raion  este  eroziunea  solului  cauzată  de factorii  

naturali: 

 precipitații  în  formă  de  averse   

 relief  accidentat   

 grad  mare  de înclinație a versanților 

Factori antropici: 
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 antrenarea maximă a teritoriului arabil 

 distrugerea  fâșiilor  forestiere  de  protecție  și  antierozionale  

  lucrarea  solului  din deal  în  vale   

 amplasarea  incorectă  a  rețelei  de  drumuri 

  protejarea  insuficientă  a solurilor  cu  covor  vegetal   

 cota  exagerată  a  culturilor  prășitoare  în  asolament 

 nerespectarea 

agrotehnicii 

antierozionale 

 

Localităţile cu potenţial ridicat 

de producere a alunecărilor de 

teren din raionul Ungheni sunt 

cele din zona Cula (38% din 

localităţi sunt supuse diverselor 

forme de degradare a solului).  

 

Printre acestea, procesele de 

alunecare sunt cele care 

prezintă grave probleme în ceea 

ce privește daunele înregistrate 

în raion, prin urmare, mai jos va 

fi evaluată probabilitatea şi 

impactul acestui hazard, care se 

va concentra în principal pe 

probleme asociate alunecărilor. 

 

 

 

 

Probabilitate şi impact  

Conform tipologiei lor 

complexe, alunecările de 

teren fie se manifestă 

rapid sau cu întârziere 

sub presiunea 

evenimentelor 

declanșatoare cu caratcer 

natural, cum ar fi 
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precipitaţiile (atât pe termen lung cât pe termen scurt), cutremurele de pământ (fie ca şi 

procese co-seismice sau post-seismice), eroziunea hidrică (în timpul inundaţiilor) sau factori 

antropogeni (defrişări, supraîncărcarea terenurilor, lucrări, etc). 

 

Aşadar, distribuirea temporală a acestui risc este strâns legată de factorii declanşatori, astfel 

încât pot fi subliniate câteva contexte: alunecări de pământ de adâncime mică (cu o 

frecvență înaltă și magnitudine scăzută, care se deplasează în mod regulat cu 0-5 m) 

manifestă o probabilitate înaltă, fiind declanşate anual.  În timp ce alunecările de teren cu 

adâncime mare (de obicei complexe) cu o frecvenţă mică şi magnitudine mare, înregistrează 

o probabilitate scăzută-medie, cu posibilitatea de declanşare o dată la 10-100 ani.  

Acest model poate fi întâlnit pe toată zona Cula a raionului, predispusă alunecărilor de teren, 

în timp ce condiţiile locale ar putea spori frecvența lor (ploi de primăvară care se suprapun cu 

topirea zăpezii) sau magnitudinea acestora (alunecări de teren vechi latente, predispuse la 

reactivări).  

 

Ultimele informaţii referitoare la alunecări de teren masive au fost înregistrate în anii `70, 

fiind dărâmate 77 de case în s. Zagarancea. Alte menţiuni succinte sunt legate de alunecările 

din s. Boghenii Noi şi Boghenii Vechi, ca urmare a defrişărilor de la finele anilor `90 – 2000, ca 

urmare a perioadelor ploioase. 

 

Scenariile descrise în raportul de analiză a riscurilor iau în consideraţie evenimente cu 

prejudicii şi perioade de recuperare diferite şi demonstrează că aceste hazarde pot provoca 

daune majore pe arii extinse, fiind declanşate cu precădere de ploi abundente sau de lungă 

durată. Un alt factor declanşator, care nu a fost analizat (din cauza lipsei de recurenţă) este 

cutremurul de pământ.  

 

Poziţionarea pe matricea riscurilor  

Arii extinse din raionul Ungheni (48% din teritoriu) sunt expuse riscului înalt de alunecări de 

teren. Se înregistrează pierderi economice mari asociate alunecărilor, nu şi victime umane 

(desece sau persoane rănite). În comparaţie cu alte dezastre (inundaţii, cutremure), 

alunecările de teren sunt mai frecvente şi au o probabilitate de manifestare medie (dacă 

facem referire la scenariile medii), o predicţie dificilă cu excepția cazurilor în care există 

baze de date consistente a evenimentelor bine documentate (și în mod continuu actualizate, 

prin monitorizarea la nivel local şi raional). Acest tip de risc este foarte strâns legat de alte 

riscuri, precum inundaţiile sau cutremurele de pământ.  Din 74 de localități ale raionului 48 

de localități, mai mult sau mai puțin sunt afectate, periodic, de alunecări de teren. În 25 de 

localități, riscul alunecărilor de teren se caracterizează prin intensitate și suprafață 
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considerabilă. În   zonele  de  risc  sunt  amplasate  locuințe  (peste  1100  de  case  de  locuit  

particulare),  drumuri  naționale şi locale,  rețele inginerești.  

                  

                       Poziţionarea alunecărilor de teren pe matricea riscurilor 
 

D. Seceta  

Context specific  

Seceta este un dezastru natural major, caracterizat prin necesarul de apă sub valorile optime 

şi variaţia semnificativă a funcţiilor de alimentare cu apă, în dependenţă de stadiul de 

creștere și dezvoltare a culturilor. Acest fenomen poate fi considerat ca şi unul strict 

meteorologic, hidrologic, pedologic, iar metodele de analiză utilizate permit evaluarea 

nivelului de gravitate, intensitate, durată, frecvenţă, extindere în timp şi suprafaţă, precum 

şi consecinţele socio-economice.  

 

În raionul Ungheni, secetele din 2008 şi 2012 au afectat 60% din totalul de terenuri agricole 

din teritoriu. Cele mai afectate localităţi au fost cele din partea de est a raionului, unde 

lipseşte totalmente orice sistem de irigare.  

 

Probabilitate şi impact  

Din cauza schimbărilor climatice, în Moldova, temperatura medie anuala a aerului a crescut 

cu 0,6°C în ultimii 100 de ani. Evoluția temperaturii medii multianuale a aerului pe parcursul 

perioadei 1901-2016 arată o tendință de creștere evidentă, mai ales după 1991, 2007 fiind cel 
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mai cald an al înregistrărilor (+ 1.96 ° C, deviația perioadei 1961-1990). În ceea ce priveşte 

precipitaţiile, perioada anilor 1901-2016 evidenţiază o descreştere generală a acestora, în 

special în ultimii 30 de ani, mai ales în zonele sud şi centru ale ţării. În acest context, în 

raionul Ungheni (fiind amplasat în zona centru a ţării) perioadele uscate devin o tendinţă, şi 

astfel este mult mai vulnerabil la secetă. Indicii climatici  înregistraţi în ultimele decenii 

demontrează o încălzire progresivă a încălzirii atmosferei, precum şi o frecvenţă sporită a 

evenimentelor extreme, alternarea rapidă a valurilor de caniculă, perioadelor secetoase şi 

precipitaţiilor abundente. După cum se poate observa, efectele schimbărilor climatice în 

Moldova au fost resimţite de modificările în regimurile de temperatură și precipitații, mai 

ales după 1961, având influențe semnificative în plan economic.  

 

Luând în consideraţie estimările evaluării schimbărilor climatice şi impactul asupra Moldovei, 

pentru ţară este prognozată aceeași medie anuală de încălzire ca și pentru întreaga Europă, 

cu mici diferențe între scenariile din primele decenii ale secolului 21 și mai semnficative spre 

sfârșitul secolului, (0,5°C - 1,5°C).  

            

Temperatura medie anuală prognozată pentru Republica Moldova  
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Sub aspectul căderii precipitaţiilor, mai mult de 90% din modelele proiectate pentru Moldova, 

indică secete pronunţate în timpul verii, în special în sud şi centru. Modelele proiectate 

prognizează o creştere generală a precipitaţiilor pe timp de iarnă şi primăvară. Această 

tendinţă este progresivă în special pentru regiunea de nord. Raionul Ungheni, amplasat în  

regiunea centru nu va resimţi această creştere în mod semnificativ.  

   

Cantitatea de precipitaţii anuale prognozate pentru Republica Moldova  
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Din cauza naturii complexe a secetei, precum și extinderea mare spațială și temporală a 

acesteia, sistemul de gestionare a riscului de secetă ar trebui dezvoltat la nivel național şi 

multi-sectorial.  Cele mai afectate zone din raionul Ungheni de secetă sunt localităţile rurale, 

unde sunt cele mai multe terenuri agricole. S-a constatat că pentru raion, cea mai afectată 

zonă este cea estică. În afară de prejudiciile aduse agriculturii, seceta are consecinţe şi 

asupra pădurilor şi vegetaţiei.   

 

Cele mai actuale și previzibile date climatice evidențiază creșterea frecvenței și intensității 

fenomenului secetei, efectele sale potențiale asupra celor mai vulnerabile sectoare (de 

exemplu, agricultură, ape și păduri, biodiversitate, energie, transport), necesitând astfel 

măsuri specifice de adaptare la condițiilor de mediu.  

Riscul de secetă asociat la schimbările climatice are un impact mare, după cum urmează:  

 Siguranţa alimentară (efecte pentru agricultură, cauzate de secetă și printr-o abordare 

non-durabilă în ceea ce privește utilizarea terenurilor agricole); 

 Biodiversitate (incendii de pădure, discontinuitatea dinamicii ecosistemelor din cauza 

temperaturilor ridicate şi a distribuirii precipitaţiilor); 

 

Seceta pedologică (denuminită şi seceta agricolă) se referă la deficitul de umeditate în sol. 

Acest tip de secetă este direct 

legată de gradul de aprovizionare cu 

apă a plantelor şi, în consecință, are 

un impact direct asupra multor 

funcții ecosistemice, precum și 

asupra producției agricole. Deşi, 

secetele nu cauzează la modul 

direct decese în Moldova, fenomenul 

este unul dintre cele mai grave 

dezastre cu impact socio-economic 

şi de mediu. Evalaurea secetei 

agricole utilizând Pragurile din 

Indicele Perioadei Uscate (IZU) 

evidenţiază faptul că în Moldova 

seceta acoperă partea se sud şi 

centru. În raionul Ungheni, seceta 

afectează cel mai mult partea de est 

a teritoriului.  
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Poziţionarea pe matricea riscurilor  

 

Suprafeţe vaste din raionul Ungheni se confruntă cu un risc mediu de secetă. Acest fenomen 

înregistrează pierderi economice semnificative asociate impactului secetei, în special pentru 

sectoarele dependente de apă, precum agricultura sau alimentarea cu apă potabilă a 

localităţilor. În conformitate cu previziunile actuale privind schimbările climatice pentru 

Moldova, sunt necesare măsuri suplimentare de atenuare și de adaptare pentru sectorul 

agricol, în scopul de a spori capacitatea de răspuns a comunităților și a economiei pentru a 

face faţă fenomenului de secetă.  

 

În baza evaluării şi scenariilor elaborate, riscul celui mai grav scenariu de secetă este plasat 

pe matrice în „zona roşie”, ceea ce indică un impact foarte mare şi o probabilitate medie.    

În Moldova, secetele sunt cauzate de faptul că ţara este poziţionată într-o zonă cu clima 

moderat-continentală, cu cu abateri mari de la valorile normale ale parametrilor climatici, 

agro-climatici, hidrologici. Devierile devin tot mai frecvente în ultimii ani datorită 

schimbărilor climatice. Aceste abateri au o apariție ciclică, în special în părțile sudice și 

centrale ale țării. Fenomenul de ariditate este accentuat sub aspectul secetei pedologice şi 

hidrologice, când fluxul de apă din râuri scade. Mai mult decât atât, sectorul zootehnic este 

afectat de secetă, în special din cauza efectelor adverse asupra animalelor: pierderea 

fertilității datorită temperaturilor excesive din timpul verii, decalcifiere, scădere în greutate 

și lipsa nutreţurilor pentru animale.  
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Poziționarea secetei pe matricea riscurilor  

E. Ploi cu grindină  

Context general  

Frecvenţa medie a zilelor cu grindină pe întreg teritoriul ţării ţine de:  

 contrastul termo - baric  

 instabilitatea maselor de aer 

 expunerea reliefului faţă de razele solare şi faţă de advecţiile de aer umed 

 altitudine  

 forma de relief  

 caracteristicile covorului vegetal etc. 

Astfel, frecvenţa grindinii scade de la vest spre est adică dinspre sectorul cu influenţe 

oceanice, cu aer umed şi rece, instabil din vest spre cele cu influenţe ale aerului continental, 

mai cald şi uscat, deci mai stabil din est. Astfel, numărul de zile cu grindină se reduce pe 

măsura creşterii gradului de continentalism.                   

Durata medie a grindinii este de la câteva minute, până la 15 minute, remarcându-se şi de 

această dată, o diferenţiere pe trepte de relief a duratei maxime. 

 

Furtunile cu grindină încep brusc. Durata furtunilor cu grindină este invers proporţională cu 

dimensiunile boabelor de grindină. Cu cât durata este mai scurtă, cu atât dimensiunile 

acesteia sunt mai mari, ca şi influenţa mecanică pe care o exercită. 
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Probabilitate şi impact 

Grindina este un risc climatic care  poate 

produce în scurt timp calamităţi naturale 

de mari proporţii, locale sau regionale, în 

funcţie de traiectoria norului 

Cumulonimbus care a generat-o. 

Din statisticile întregistrate în raionul 

Ungheni rezultă că aproape toate 

cazurile de grindină au provocat pierderi 

importante, în special, agriculturii. 

Fiind un fenomen a cărui frecvenţă 

maximă se realizează în perioada caldă a 

anului, grindina surprinde culturile 

agricole în diferite stadii de dezvoltare, 

afectând buna desfăşurare a ciclului biologic. Este suficient un singur caz de grindină într-o 

fază critică de dezvoltare a plantei pentru ca întreaga recoltă să fie compromisă. 

 

Grindina poate avea şi efecte minime, 

în condiţiile în care dimensiunile ei şi 

densitatea boabelor căzute sunt mai 

mici, durata mai redusă şi faza de 

vegetaţie mai înaintată. În Republica 

Moldova grindina în general se 

semnalează în perioada caldă a anului 

(aprilie – octombrie) şi de obicei 

însoţeşte aversele, furtunile cu oraje, 

ceea ce intensifică şi mai mult dauna 

produsă. Grindina cade sub formă de 

fâşii sau insule cu diferită configuraţie 

a arealului.  Suprafaţa insulelor mari 

cu grindină poate atinge 2000 ha. Mărimea grindinii căzute, în rezultatul cărei pot avea loc 

vătămări semnificative a culturilor agricole în medie constituie 8 – 10 mm.  
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Cele mai puternice căderi de grindină au loc între orele 15 şi 19 timp local. Însă se pot 

semnala căderi de grindină în orele nocturne şi de dimineaţă. Căderea grindinii pe teritoriul 

Moldovei cel mai frecvent (70% 

cazuri) este condiţionată de trecerea 

fronturilor reci. Relieful Moldovei 

influenţează semnificativ asupra 

repartiţiei numărului de zile cu 

grindină în teritoriu. Prezenţa 

înălţimilor contribuie la dezvoltarea 

mişcărilor ascendente ale aerului, 

intensificarea turbulenţei în stratul 

de aer de la sol şi corespunzător, 

creşterii nebulozităţii convective. 

Astfel, partea centrală a republicii, 

inclusive raionul Ungheni sunt supuse 

cel mai mult căderilor de grindină. 

Pe teritoriul raionului, în unele localităţi (Corneşti) se semnalează cel mai mare număr de zile 

cu grindină, în medie 2,1 pe an. În 1955 aici au fost înregistrate 8 zile cu grindină – cel mai 

mare număr de zile pentru toată perioada de observaţii. 

 

În zona afectată de grindină este posibilă pierderea integrală sau parţială a recoltei agricole, 

rănirea oamenilor, animalelor, spargerea acoperişurilor, a geamurilor clădirilor și 

automobilelor. Cele mai recente date (iunie 2016) ale Direcţiei Situaţii Excepţionale au 

înregistrat prejudicii dintre cele mai semnificative pentru raion ca urmare a căderii grindinii, 

care a afectat nu doar vaste suprafeţe agricole, dar şi infrastructura a 16 localităţi.  

 

Dacă în trecut pe teritoriul raionului Ungheni ploile torenţiale cu grindină, însoţite de vînt 

puternic, se declanşau în medie o data de an, atunci în ultimii ani probabilitatea lor a crescut 

brusc, ajungând şi până la 5 cazuri pe an. 

 

Poziţionare pe matricea riscurilor   

Scenariul furtunii însoţite de grindină luat în calcul la poziţionarea pe matricea riscurilor este 

cel mai grav posibil pe teritoriul raionului, a cărui perioadă de recuperare poate fi estimată 

de 1 la 2 ani, având în vedere pierderea integrală a recoltei şi distrugerea infrastructurii.  

Localităţile incluse sunt cele afectate cel mai des de grindină, precum cele din vara anului 

2016, atunci când au fost înregistrate cele mai semnificative pierderi ca urmare a producerii 
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fenomenului. Ca urmare a analizei acestui scenariu, acesta poate fi considerat ca fiind un risc 

care afectează cel mai mult partea de vest a raionului Ungheni.  

 

Poziţionarea ploilor cu grindină  pe matricea riscurilor indică un impact mare (D) în caz de 

producere al acestora (scenariul inclus în matrice se referă la cel mai grav), dar mediu ca şi 

probabilitate (C).  

                        

 

Poziționarea grindinei pe matricea riscurilor  

Riscul asociat riscurilor cu caracter natural - schimbările climatice   

 

Context specific 

În Regiunea  de Centru a Republicii Moldova din care face parte  raionul Ungheni, caracterul 

modificărilor climei a fost identificat prin studierea tendinţelor şi variabilităţii indicilor 

climatici de bază  care au fost observați în perioada 1981-2015, fiind stabilită o creştere 

medie pentru fiecare zece ani cu circa 0,63oC, ceea ce recalculat pentru 100 de ani, 

constituie 6,3oC. Astfel, s-a  constatat că fenomenul schimbărilor climatice cauzate de 

calamităţile naturale asociate cu clima a luat amploare şi  a avansat cu un ritm accelerat în 

special în ultimele trei decenii.  
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Fenomenul schimbărilor climatice în raionul Ungheni se înregistrează pe întreaga perioadă a 

anului, mai puţin toamna. Variabilitatea indicilor climatici se manifestă prin creşterea 

frecvenţei fluctuaţiilor bruşte de temperatură, în mod deosebit pe durata sezonului de iarnă 

şi primăvară târzie, iar vara – prin apariţia valurilor de căldură. Această stare a vremii are un 

efect destul de nefast asupra componentelor socio-economice şi sănătăţii umane. 

Probabilitate şi impact 

Fenomenul schimbărilor climatice determinat de creşterea temperaturii medii şi reducerea 

cantităţii de precipitaţii ar putea avea efecte grave asupra ecosistemelor naturale şi 

activităţilor umane. Condiţii climaterice precum cele înregistrate în anii 2007-2015 ar putea 

deveni, către anii 2050-2080, o normă climatică, având consecinţe dezastruoase pentru 

agricultură, sănătatea umană şi economia naţională. Cel mai mare impact al fenomenului 

schimbărilor climatice în raionul Ungheni îl constituie secetele şi inundaţiile, care  implică 

costuri socio-economice semnificative. 

 

Secetele. Conform analizei  datelor climaterice naţionale, frecvenţa medie a secetelor în 

Regiunea  de Centru a Republicii Moldova constituie 2-3 secete într-o perioadă de 10 ani. 

Frecvenţa secetelor a crescut, îndeosebi, în ultimele trei decenii. Secetele din 2007, 2012 şi 

2015 au afectat peste 70% din teritoriul ţării, acestea fiind cele mai dezastruoase secete care 

au condus la reducerea semnificativă a recoltelor.  

 

Inundaţiile. În ultimii 70 de ani, au avut loc 10 inundaţii majore în zona fluviului Nistru şi 

râului Prut, trei dintre care s-au produs în ultimul deceniu (2006, 2008, 2010 şi 2012) și au 

afectat puternic Republica Moldova, inclusiv localitățile raionului Ungheni. În același timp,  și 

inundaţiile cauzate de revărsarea râurilor mai mici din ţară sînt destul de frecvente.  

 

Riscurile schimbărilor climatice viitoare 

Simulările modelelor generale de circulaţie atmosferică au fost împărţite în trei ansambluri, 

în funcţie de scenariile de emisii A2, A1B şi B1, incluse în Raportul special al scenariilor de 

emisii (SRES) al Comisiei interguvernamentale pentru schimbarea climei (IPCC), iar 

schimbarea climei a fost calculată pentru trei perioade viitoare: anii ’20 (perioada 2010-

2039), anii ’50 (perioada 2040-2069) şi anii ’80 (perioada 2070-2099), în raport cu perioada de 

referinţă (anii 1961-1990).  

 

Pentru perioada 2010-2039 cele trei scenarii de emisii (A2, A1B şi B1, incluse în Raportul 

special al scenariilor de emisii al Comisiei interguvernamentale pentru schimbarea 

climei/IPCC) prevăd pentru Republica Moldova creşteri de temperatură destul de omogene, în 

medie de circa +1,2-1,4oC. În anii ’80, conform scenariului de emisii A2, creşterea 
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temperaturii medii este mai mare şi poate atinge valori de circa 4,3oC. Scenariul de emisii 

A1B arată că temperatura medie ar putea creşte cu aproximativ 3,8 oC, iar scenariul de emisii 

B1 - că aceasta ar putea creşte cu 2,7 oC. Prevederile scenariilor climatice pentru Republica  

Moldova arată că ceea ce se consideră la momentul actual fenomene extreme, cu frecvenţă 

rară, cu temperaturi maxime absolute de 34-35oC pentru perioada de referinţă 1961-1990, 

în viitor vor deveni, probabil, temperaturi maxime medii de vară. 

 

Impacturile schimbărilor climatice sunt aşteptate pe urmăroarele sectoare de de dezvoltare a 

raionului Ungheni:  

1. Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului agricol  

Condiţiile climaterice nefavorabile (secetele, inundaţiile, furtunile cu grindină), în special 

secetele grave din anii 2003, 2007, 2012 şi 2015, au avut, de asemenea, efecte negative 

asupra productivităţii la hectar. După cum a fost menţionat anterior, aceste fenomene 

climatice extreme vor persista şi se vor intensifica pe viitor. 

 

1.1 Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului agricol: 

Categoria 
impactului  

Impactul asupra agriculturii Impactul socioeconomic 

Temperaturi 
ridicate, stres 
termic 
 
 

Creşterea necesităţii de apă 

Cererea tot mai mare de apă pentru irigare 
Reducerea recoltei culturilor agricole  
Schimbări (pozitive şi negative) în distribuire, introducerea 
soiurilor noi de culturi 

Înmulţirea  dăunătorilor şi a bolilor 
culturilor agricole  

Reducerea calităţii apei din cauza utilizării intense a 
pesticidelor 
Reducerea recoltei şi diminuarea calităţii acesteia 
Creşterea riscului economic 
Reducerea veniturilor în spaţiul rural  

Schimbarea condiţiilor de creştere a 
culturilor agricole  
 

Poluarea mediului prin scurgeri de îngrăşăminte 
Pierderea soiurilor autohtone de plante  
Schimbări (pozitive şi negative) în producţia de seminţe şi 
material săditor  

Degradarea 
condiţiilor pentru producţia 
animalieră 

Schimbări în sistemele agricole  
Reducerea considerabilă a veniturilor în spaţiul rural 

Schimbări în structura culturilor 
agricole 

Schimbări în activităţile de producţie  agricolă  şi animalieră 
Reamplasarea industriei de procesare a produselor agricole  
Micşorarea venitului rural 
Creşterea riscului economic 
 

Schimbarea 
regimurilor de 
precipitaţii  

Schimbarea regimului hidrologic 
Creşterea deficitului de apă 

Apariţia riscurilor de reducere a calităţii apei  
Creşterea riscului de salinizare a solului 
Apariţia conflictelor între utilizatorii de apă  
Extragerea sporită a apelor subterane, epuizarea rezervelor 
de apă 
Reducerea calităţii apei 

Fenomene extreme 
– secete, inundaţii, 
furtuni cu grindină 

Micşorarea  fertilităţii solului  ca 
rezultat al intensificării proceselor de 
degradare  
Reducerea recoltelor 
Concurenţa pentru apă  
Riscul înalt de deşertificare 

Reducerea calităţii apei din cauza scurgerilor de îngrăşăminte  
Reducerea veniturilor din culturile agricole  
Abandonarea terenurilor agricole  
Creşterea cheltuielilor pentru acţiuni de urgenţă şi remediere 
a solurilor  
Reducerea securităţii alimentare în zonele cu dezvoltare 
economică slabă  
Agravarea sărăciei ca urmare a creşterii preţurilor la 
alimente 
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1.2 Riscurile şi avantajele principale agroclimatice pentru raionul Ungheni aflat în Zona      
Centru din Republica Moldova: 

 

 
Detalii cu privire la riscuri/ avantaje 

 
 

Zona Centru călduroasă semiumedă unde se  află Raionul 
Ungheni  

Subzona 2a, Podişul 
Moldovei Centrale *** 

Subzona 2, 
Terasele rîurilor Nistru, Prut, 

Răut, Bîc, Botna etc.  

R
is

c
u
ri

 

Schimbări ale suprafeţelor ocupate de culturi, care 
se vor micşora din cauza degradării condiţiilor 
optime pentru agricultură 

MEDIU MEDIU 

Reducerea recoltei de grîu şi porumb  MEDIU MEDIU 

Reducerea generală a recoltelor de struguri MEDIU MEDIU 

Reducerea generală a recoltelor de fructe  MEDIU MEDIU 

Apariţia dăunătorilor, bolilor agricole şi buruienilor RIDICAT RIDICAT 

Reducerea calităţii culturilor agricole MEDIU MEDIU 

Risc înalt de secetă şi deficit de apă  MEDIU MEDIU 

Creşterea necesităţii de irigare  RIDICAT RIDICAT 

Eroziunea, salinizarea solului, deşertificarea  RIDICAT RIDICAT 

Deteriorarea condiţiilor pentru zootehnie  MEDIU MEDIU 

Creşterea frecvenţei şi intensităţii inundaţiilor  RIDICAT RIDICAT3 

A
v
a
n
ta

je
 

Schimbări în distribuirea culturilor în scopul 
ameliorării condiţiilor optime pentru agricultură  

MEDIU MEDIU 

Creşterea gamei de culturi horticole de cîmp deschis MEDIU MEDIU 

Sporirea productivităţii culturilor agricole   

Creşterea calităţii strugurilor  RIDICAT RIDICAT 

Costuri mai scăzute la energie pentru cultivarea în 
condiţii de seră  

RIDICAT RIDICAT 

 

2. Impactul schimbărilor climatice asupra resurse de apă 

Resursele de apă din raionul Ungheni sunt reprezentate de apele de suprafaţă şi de cele 

subterane. În ceea ce priveşte apele de suprafaţă, există bazinul râului Prut, cu apă curată şi 

moderat poluată. Regimul natural al apelor în acest bazin a fost modificat prin construirea 

barajelor şi rezervoarelor, create cu scopul prevenirii inundaţiilor, captării sedimentelor şi 

asigurării apei pentru consum agricol, industrial şi casnic, precum şi pentru piscicultură. 

Apele subterane destinate pentru uz centralizat de gospodăriile casnice şi pentru uz industrial 

sunt extrase din complexul acvifer. 

 

2.1 Potenţialul impact al schimbărilor climatice asupra sectorului resurse de apă: 

Categoria 
impactului  

Impactul asupra resurselor de apă Impactul social/economic 

Temperaturi 
ridicate, valuri 
de căldură 

Reducerea anuală a debitului 
Adîncirea pînzei apelor subterane 
Schimbarea calităţii 
apei* 

Reducerea disponibilităţii apei pentru întrebuinţarea de către 
populaţie 
Creşterea necesităţii de irigare 
Creşterea poluării apei 
Apariţia efectelor adverse asupra sănătăţii în zonele cu venituri 
mici ale populaţiei 
Apariţia cerinţei de tratare suplimentară 
a apei potabile 

Schimbarea 
regimului de 
precipitaţii 

Schimbarea regimului hidrologic 
Reducerea fluxului rîurilor mici 
Apariţia  unui deficit 
mare de apă. 

Apariţia riscului de scădere a calităţii apei 
Apariţia riscului înalt de salinizare a apei 
Apariţia conflictelor între utilizatorii de  
apă 

Fenomene 
extreme: 

Creşterea diluării sedimentelor şi a 
volumului de sedimente 

Creşterea proceselor de eroziune a solului 
Deteriorarea infrastructurii, abandonarea terenurilor agricole 
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Categoria 
impactului  

Impactul asupra resurselor de apă Impactul social/economic 

inundaţii**, 
secete*** 

Creşterea volumului substanţelor 
nutritive, patogenilor şi toxinelor 
transportate cu apa  

Creşterea cheltuielilor pentru acţiuni de 
urgenţă şi remediere 

Reducerea capacităţii de diluare din 
cauza fluxurilor scăzute 
Reducerea oxigenului dizolvat  
Creşterea deficitului de apă 

Înmulţirea sporită a algelor, creşterea conţinutului de bacterii şi 
fungi, care afectează sănătatea omului, agricultura, 
ecosistemele şi asigurarea cu apă 
Apariţia riscului înalt de deşertificare 

2.2 Riscurile principale pentru sectorul resurse de apă:  

Detalii cu privire la mărimea 
riscurilor           

Zona Centru/ 
Raionul Ungheni 

R
is

c
u
ri

 

Afectarea indicilor de calitate a apei (de ex. mineralizarea, duritatea, oxigenul dizolvat) din 
cauza temperaturilor mai ridicate ale apei şi a variaţiilor debitului   

MEDIU 

Schimbarea în cererea de apă (sporită ca rezultat al creşterii numărului populaţiei, dezvoltării 
economice şi necesităţilor de irigare) 

RIDICAT 

Schimbarea în fluxurile rîurilor, atît în sensul creşterii, cît şi cel al reducerii RIDICAT 

Înregistrarea secetei şi a deficitului de apă  RIDICAT 

Creşterea necesităţilor de irigare  RIDICAT 

Reducerea disponibilităţii apei atît din sursele de suprafaţă, cît şi din apele subterane  RIDICAT 

Poluarea sporită cu pesticide şi îngrăşăminte, cauzată de spălarea mai mare a solului RIDICAT 

Creşterea frecvenţei şi intensităţii inundaţiilor  RIDICAT 

3. Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului sănătatea populaţiei  

Fenomenele schimbarilor climatice extreme influențează direct sănătatea populației. 

3.1 Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei: 

 

Categoria impactului  Impactul socioeconomic Impactul asupra sănătăţii 

Temperaturi extreme 
ale aerului şi valuri de 
căldură  
 

Reducerea creşterii  
economice 
Creşterea incidenţei bolilor, inclusiv a celor 
transmise prin apă 
Mobilitatea populaţiei 
Creşterea numărului de cazuri de deficienţe 
mintale şi de  
comportament deviant din cauza stresului 
Ratarea oportunităţilor de educaţie 

Mortalitatea excesivă* 
Agravarea stării sănătăţii  
persoanelor cu boli cronice 
Apariţia schimbărilor în  
simptomatica bolilor cauzate de alimentaţie 
Creşterea gradului de 
răspîndire a bolilor infecţioase 
Creşterea incidenţei bolilor 
respiratorii 
Creşterea incidenţei bolilor transmise prin 
vectori  

Inundaţii Acelaşi de mai sus 
Creşterea numărului de decese şi traumatisme 
Creşterea incidenţei bolilor  
transmise prin apă 

Secetă Acelaşi de mai sus 
Accentuarea fenomenului de 
foamete şi subnutriţie 

 
3.2 Grupurile deosebit de vulnerabile şi sensibile la schimbările climatice şi starea sănătăţii 

lor: 

Grupurile deosebit de vulnerabile 
Starea sănătăţii şi sensibilitatea la 

schimbarile climatice 

Persoanele în etate, cu boli cronice, nou-născuţii şi copiii, femeile gravide, 
nevoiaşii din zonele urbane şi rurale, lucrătorii în aer liber 

Boli şi decese legate de valurile de căldură  

Copiii, persoanele cu boli cardiace şi pulmonare, cu diabet, sportivii, lucrătorii 
în aer liber 

Boli şi decese legate de calitatea joasă a 
aerului cauzate de poluare 

Nevoiaşii, femeile gravide, persoanele cu boli cronice, cu limitări de mobilitate 
şi cognitive  

Boli şi decese legate de fenomene climatice 
extreme  

Persoanele în etate, copiii cu imunitate redusă Boli transmise prin apă şi alimente 

 Boli transmise prin vectori 

Copiii, lucrătorii în aer liber Boala Lyme, West Nile 

Nevoiaşii din zonele rurale, lucrătorii de anumite profesii Hantavirus 

Copiii, persoanele cu imunitate redusă, femeile gravide, persoanele cu afecţiuni 
genetice 

Malaria 
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3.3 Riscurile şi avantajele principale ale schimbării climei pentru sănătate: 

 

Detalii despre mărimea 
riscurilor/ avantajelor 

Zona Centru/ 
Raionul Ungheni 

R
is

c
u
ri

 

Creşterea numărului de decese cauzate de valurile de căldură  MEDIU 

Creşterea numărului de boli cauzate de poluarea aerului  MEDIU 

Apariţia unor schimbări în fazele fenologice şi a riscului înalt de afecţiuni alergice  MEDIU 

Apariţia riscului înalt de secetă şi a deficitului de apă* MEDIU 

Creşterea frecvenţei şi intensităţii inundaţiilor** RIDICAT 

Creşterea numărului de cazuri de boli transmise prin apă şi prin alimente  RIDICAT 

A
v
a
n
ta

je
 

Reducerea mortalităţii cauzate de frig pe timp de iarnă  MEDIU 

4. Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului forestier 
 

  Schimbările de temperatură şi precipitaţiile vor afecta în mare parte creşterea şi 

supravieţuirea pădurilor 

4.1 Impacturile socio-economice ale schimbării climei asupra sectorului forestier: 

 

Categoria impactului  Impactul asupra sectorului forestier Impactul socioeconomic 

Temperaturi înalte, 
valuri de căldură 

Prelungirea sezonului de creştere a vegetaţiei 
Manifestarea unor consecinţe negative pentru 
speciile sensibile la schimbările temperaturii 
Creşterea vulnerabilităţii la  
incendiile forestiere 

Reducerea volumului de producţie a lemnului 
Trecerea la alte forme de energie 
Costuri adiţionale pentru populaţie 

Schimbarea indicilor de 
precipitaţii  

Schimbarea stării fitosanitare* 
Schimbarea compoziţiei speciilor  
Schimbarea tipurilor de dăunători şi creşterea 
numărului acestora, majorarea incidenţei bolilor 

Modificarea capacităţii habitatului forestier de 
menţinere a diversităţii biologice, de protecţie 
a mediului şi asigurare a funcţiilor 
socioeconomice specifice 

Fenomene extreme:  
secete, incendii, 
vînturi puternice şi 
inundaţii  

Creşterea şi producerea redusă de biomasă 
Creşterea numărului de incendii forestiere 
Creşterea ratei de mortalitate  
a seminţelor 

Pierderi economice în sectorul forestier 

4.2 Riscurile şi avantajele principale pentru sectorul forestier:  

 

Detalii cu privire la mărimea riscurilor/ avantajelor 
Zona Centru/ 

Raionul Ungheni 

R
is

c
u
ri

 

Schimbarea compoziţiei speciilor forestiere* MEDIU 

Creşterea posibilă a mortalităţii arborilor MEDIU 

Modificarea concurenţei speciilor  MEDIU 

Consecinţe negative pentru speciile sensibile la schimbarea temperaturii  MEDIU 

Schimbarea ratei de regenerare  RIDICAT 

Schimbarea sensibilităţii speciilor forestiere la deficitul de apă RIDICAT 

Schimbarea densităţii individuale a arborilor  RIDICAT 

Creşterea distrugerilor abiotice cauzate de incendii, furtuni de vînt ?, inundaţii şi secetă  MEDIU 

Schimbarea condiţiilor fitosanitare  RIDICAT 

A
v
a
n
ta

je
 

Schimbarea producerii de biomasă* MEDIU 
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5. Sectorului energetic 
 

Cea mai mare parte din capacităţile energetice instalate în raionul Ungheni sînt învechite, iar 

eficienţa lor energetică este redusă. Pierderile de energie (electrică şi termică) prin reţelele 

de transport şi de distribuţie au fost excesive în trecut şi sînt considerabile şi în prezent, fapt 

care afectează eficienţa energetică a sectorului.  

5.1 Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului energetic: 

 

Categoria 
impactului  

Impactul asupra energiei Impactul socioeconomic 

Temperaturi 
ridicate şi 
valuri de 
căldură   

Creşterea cererii de energie electrică pentru 
condiţionarea aerului 
Reducerea randamentului  energetic  
Reducerea randamentului  bateriilor solare  
Creşterea necesităţii de apă pentru termocentrale  

Accesul la aerul condiţionat este disponibil doar 
pentru persoanele cu venituri mari 
Creşterea cererii de energie electrică în orele de vîrf, 
taxarea sistemelor de transport şi de distribuţie a 
energiei electrice   
Reducerea cantităţii de energie generată 

Fenomene 
extreme 

Creşterea numărului de cazuri de deteriorare a 
reţelelor energetice 
Alternarea în distribuirea frecvenţei şi vitezei 
vîntului 

Apariţia unor pericole pentru transportul şi distribuţia 
energiei electrice* 
Creşterea incertitudinii privind producerea energiei  

Secete 

Reducerea producţiei de energie hidroelectrică 
Periclitarea procesului de generare a  energiei 
hidroelectrice (centralele hidroelectrice pot genera cu 
10-30% mai puţină energie electrică)  

Reducerea producţiei de biomasă  

Apariţia pericolului de scădere a producerii energiei 
din biomasă 
Apariţia posibilei concurenţe între culturile energetice 
şi cele non-energetice pentru resursele funciare şi cele 
acvatice  

Temperaturi 
scăzute şi 
îngheţ  

Deteriorarea reţelelor electrice de transport  
Pierderi de energie electrică  
Necesitatea unor cheltuieli pentru repararea liniilor 
electrice 

Înnorare 
scăzută 

Creşterea potenţialului de producţie a energiei 
electrice cu elementele fotovoltaice  

Diversificarea furnizării de energie 
Reducerea poluării  

Intensificarea  
vitezei 
vîntului 

Creşterea generării de energie electrică eoliană  
Diversificarea furnizării de energie 
Reducerea poluării 

5.2. Riscurile şi avantajele principale ale schimbărilor climatice pentru sectorul energetic: 

 

Detalii privind mărimea riscurilor/avantajelor 
Zona Centru/ 

Raionul Ungheni 

R
is

c
u
ri

 

Deteriorarea tot mai frecventă a reţelelor electrice, fapt care prezintă pericole pentru 
transportul şi distribuţia energiei electrice  

RIDICAT 

Creşterea cantităţii de energie utilizată pentru răcirea spaţiilor locative şi comerciale, pentru 
răcire în anumite procese industriale  

MEDIU 

Schimbarea bilanţului utilizării energiei între diverse tipuri de combustibil  MEDIU 

Creşterea tot mai mare a deficitului 
de apă, fapt care ar putea deveni cel mai mare obstacol în calea îmbunătăţirii producerii 
energiei hidroelectrice şi a celei produse în cogenerare  

RIDICAT 

Reducerea producţiei de biomasă  MEDIU 

A
v
a
n
ta

je
 Reducerea cantităţii de energie consumată pentru încălzirea apei utilizate de populaţie, în 

comerţ şi în industrie  
RIDICAT 

Viteza şi direcţia vîntului (potenţial şi eficienţă de generare a energiei eoliene) MEDIU 

Reducerea duratei timpului noros  (potenţial de generare a energiei solare) MEDIU 
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6. Sectorul transporturilor şi infrastructurii drumurilor 
 

Sectorul transporturilor şi infrastructurii drumurilor este vulnerabil la creşterea anticipată a 

frecvenţei şi intensităţii furtunilor (vînt, ploaie, ninsori), care ar putea duce la preţuri 

ridicate în ceea ce priveşte construcţia, întreţinerea şi operarea infrastructurii transporturilor 

şi a vehiculelor.  

6.1 Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului  transporturilor şi infrastructurii 

drumurilor: 

 

Categoria 
impactului  

Impactul asupra transportului Impactul socioeconomic 

Temperaturi 
ridicate şi valuri de 
căldură  

Modificări ale integrităţii betonului asfaltic, de ex., 
înmuierea şi migrarea asfaltului lichid, adîncirea, 
vălurirea, formarea făgaşelor formate de roţile 
vehiculelor în trafic  
Deformarea liniilor de cale ferată 
Supraîncălzirea vehiculelor 

Deteriorarea rapidă a infrastructurii 
transporturilor 
Restricţionarea transportării încărcăturilor 
grele, instituirea limitelor de viteză 
Creşterea consumului de combustibil 
Limitarea pe anumite perioade a activităţii 
de reparaţie şi/sau reabilitare a 
drumurilor, podurilor, viaductelor  
Creşterea cheltuielilor atît pentru 
investiţiile capitale, cît şi pentru operare şi 
întreţinere în sistemele de transport 

Variabilitatea mare 
a temperaturii şi 
extremelor 
climatice pe durata 
sezonului de iarnă  

Modificări ale integrităţii îmbrăcăminţii asfaltice  şi 
apariţia fisurilor şi gropilor sub influenţa repetată a 
ciclurilor termice pe durata sezonului de iarnă 

Creşterea 
numărului de 
evenimente de 
precipitaţii intense  

Înmulţirea cazurilor de întîrziere a transporturilor din 
cauza vremii  
Creşterea numărului de întreruperi ale traficului 
Întreruperea activităţilor de construcţii 
Întreruperea operaţiunilor de securitate şi întreţinere 

Prejudicierea infrastructurii transporturilor 
şi restricţionarea circulaţiei  
Reducerea veniturilor din activităţile de 
transport 
Întreruperea furnizării bunurilor 
Majorarea cheltuielilor pentru întreţinerea 
drumurilor şi operaţiunile de transport 

Reducerea 
precipitaţiilor 

Reducerea umidităţii caldarîmului, în special pe timp de 
primăvară şi iarnă 
Restricţionarea transportului pe rîuri 

Reducerea riscului de  
alunecări de teren şi 
eroziune a solului 
Periclitarea circulaţiei navelor   
Creşterea cheltuielilor  
operaţionale  
Necesitatea lucrărilor inginereşti 
suplimentare pentru adaptare 

Reducerea 
precipitaţiilor şi 
creşterea 
temperaturilor pe 
timp de iarnă 

Efectul asupra drumurilor locale neacoperite cu un strat 
de asfalt şi care au terasament subţire 

Micşorarea cheltuielilor 
pentru măsurile de control al zăpezii şi 
gheţii pe drumuri 
Izolarea unor comunităţi rurale de alte 
localităţi ale ţării în sezonul de iarnă sau în 
perioadele ploioase 

 

6.2 Riscurile şi avantajele principale ale schimbărilor climatice pentru sectorul 
transporturilor: 

 

Detalii privind mărimea riscurilor/ avantajelor 
Zona Centru/ 

Raionul 
Ungheni 

R
is

cu
ri

 Formarea văluririlor, făgaşelor, brazdelor, fisurilor şi gropilor pe drumuri şi magistrale                                                           RIDICAT 

Apariţia riscurilor de sănătate şi siguranţă cauzate de stresul de căldură pentru personalul de 
întreţinere a şoselelor şi pentru pasageri                      

MEDIU 

Scăderea nivelului de apă pe căile navigabile din ţară  MEDIU 

Necesitatea unor piste mai lungi la aeroporturi şi a unei cantităţi mai mari de combustibil din cauza MEDIU 
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Detalii privind mărimea riscurilor/ avantajelor 
Zona Centru/ 

Raionul 
Ungheni 

aerului mai puţin dens  

Deformarea liniei de cale ferată din cauza defecţiunilor şi funcţionării proaste a detectoarelor căii 
ferate şi a celor de semnalare, creşterea timpului de călătorie din cauza restricţiilor de viteză  

MEDIU 

Extinderea termică a podurilor, întreruperi de trafic  SCĂZUT 

Penetrarea structurii de rezistenţă din beton a podurilor şi viaductelor şi ruginirea rapidă a 
armăturilor metalice ale acestora 
Închiderea circulaţiei pe poduri şi viaducte pe durata reparaţiilor  

MEDIU 

Deteriorarea infrastructurii, întîrzieri ale călătoriilor şi de orar, pierderea de vieţi omeneşti şi 
proprietăţi, riscuri înalte pentru securitate  

MEDIU 

Inundarea drumurilor, căilor ferate, pistelor aeroporturilor, sistemelor de conducte, pistelor pentru 
biciclişti şi a trotuarelor (frecvenţa şi mărimea inundaţiilor va creşte) 

MEDIU 

Reducerea vizibilităţii din cauza zăpezii, pierderea manevrabilităţii, obstrucţii ale căilor de 
transport, tratarea drumurilor cu chimicale pentru dispersie 

MEDIU 

A
v
a
n

ta

je
 Posibila reducere substanţială, datorită temperaturilor mai ridicate, a cheltuielilor pentru 

dezgheţarea avioanelor şi deszăpezirea pistelor   
RIDICAT  

 

Riscul pentru hazardele tehnogene prioritare din raionul Ungheni  

A.  Accidente de transport  

 

Context specific  

Accidentele rutiere sunt evenimente care au impact socio-economic extrem de puternic 

asupra societății în ansamblul ei și în mod direct asupra membrilor acesteia. Siguranța rutieră 

este văzută ca o problemă a sistemului de transport, o consecință nefastă a acestuia, fără a 

se ține cont de faptul că accidentele rutiere presupun costuri directe care sunt suportate de 

sectorul de sănătate, domeniul afacerilor și de către familiile celor implicați. Conform 

statisticilor, dintre toate modurile de transport, transportul rutier este cel mai periculos și 

costisitor în termeni de vieți omenești și costuri aferente. Astfel, siguranța rutieră reprezintă 

o problemă de interes individual, național, european și mondial, iar abordarea acesteia 

trebuie să fie corespunzătoare fiecărui nivel în parte, cu răspunderea împărțita între toți 

actorii implicați. 

 

Cum riscul de a fi implicat într-un accident rutier poate fi diminuat prin diferite măsuri, 

rezultă că și accidentele rutiere pot fi prevenite prin măsuri educative, inginerești, 

preventive și corective, reducând astfel 

numărul victimelor acestora. 

 

În raionul Ungheni 50% din localități pot fi 

afectate de riscul producerii acccidentelor 

rutiere. Cele mai multe accidente au loc 

pe drumurile naționale R1 Chișinău-

Ungheni-Sculeni (cu o lungime de 92 km și 
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care este în proces de reabilitare) și R42 Ungheni-Măcărești-Bărboieni. Lungimea drumurilor 

naționale este de 104,87 km, iar lungimea drumurilor locale este de  267,2 km. Cei mai 

vulnerabili participanţi la trafic sunt pietonii, bicicliştii şi conducătorii de motociclete şi 

motorete.  

 

Dinamica accidentelor în Republica Moldova 

Fiecare țară are o vizine adoptată în domeniul siguranţei rutiere, care reprezintă o descriere 

a unei situaţii dezirabile din viitor, ce are la bază o teorie bine pusă la punct referitor la 

modul în care diferitele componente ale sistemului rutier interacţionează sau este de dorit să 

interacţioneze. Siguranţă durabilă în Ţările de Jos şi Viziunea suedeză Zero sunt cele mai 

cunoscute exemple de viziuni asupra siguranţei rutiere, care au fost adoptate şi de alte ţări. 

Viziunea Zero, concepută şi implementată pentru prima dată de către Parlamentul Suedez, 

stabileşte că pierderea de vieţi omeneşti şi pierderea stării de sănătate sunt inacceptabile şi, 

în consecinţă, sistemul de transport rutier trebuie proiectat într-o manieră în care aceste 

evenimente să nu se mai producă. Aceasta înseamnă că siguranţa rutieră este mult mai 

importantă decât celelalte elemente ale sistemului de transport (cu excepţia celor legate de 

protecţia mediului). Mobilitatea, aşadar, trebuie să urmeze siguranţei ca prioritate.  

  

În urma analizei datelor statistice şi a altor elemente de referinţă s-a stabilit că pentru 

Republica Moldova Viziunea Zero este progresivă sau treptată. Un sistem ideal este 

întotdeauna un punct de referinţă şi o ţintă  perfectă de atins.  

 

Viziunea Zero progresivă sau treptată urmăreşte atingerea unui ideal în mod treptat prin 

autoperfecţionare (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1214 din 27.12.2010 cu 

privire la aprobarea Strategiei naționale pentru siguranța rutieră”) 

Viziunile siguranței rutiere în țările de referință 
Țara Viziunea adoptată 

Suedia Viziunea Zero  

Norvegia Viziunea Zero  

Marea Britanie  Viziunea Zero 

Austria Constă în a avea un nivel de siguranţă rutieră comparabil cu primele trei ţări 
din Uniunea Europeană  

Olanda Siguranţă rutieră durabilă  

Danemarca  Chiar şi un singur accident este prea mult  

Canada A avea cele mai sigure drumuri din lume  

Australia Viziunea zero / Drumuri mai sigure pentru întreaga comunitate  

Noua Zeelandă Să creeze o cultură a siguranţei rutiere care va da lumii cele mai bune 
practici în siguranţa transporturilor terestre 

Republica Moldova Viziunea Zero stabileşte că viteza trebuie limitată la un nivel corespunzător 
(proporţional) cu siguranţa inerentă (caracteristică) a sectorului de drum. 
Aceasta contrastează cu multe din principiile generale actuale, unde viaţa, 
mobilitatea şi alte beneficii şi probleme sunt tratate unele în detrimentul 
celorlalte. 
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Viziunea Zero descrie un produs finit al unui sistem de transport sigur. Atâta 
timp cât acest sistem poate fi obţinut prin eliminarea totală a accidentelor 
rutiere, rămâne la statutul de sistem ideal, deoarece probabilitatea să fie 
implementat întocmai este foarte mică, chiar şi în condiţiile unei tehnologii 
a sistemelor de transport inteligente avansate. 

 
 

Probabilitate şi impact   

Nevoia evaluării unitare a riscurilor, care 

estimează probabilitatea și impactul diferitor 

scenarii, a crescut ca o bază importantă pentru 

deciziile politice locale asupra planificării și 

managementului riscurilor de dezastre. 

Accidentul de transport este considerat un 

adevărat flagel al civilizației moderne, paradox 

unanim acceptat și recunoscut al civilizației 

secolului nostru și se află în plină dezbatere și studiere. Traficul rutier figurează în prezent 

printre primele cauze de deces de pe întreg globul pământesc, urmând după 

bolile cardio-vasculare şi după cele provocate de tumori ale corpului omenesc. Analizele 

statistice întăresc concluzia că accidentele nu sunt imprevizibile sau inevitabile, cu toate că 

apariția lor este aleatoare. Impactul accidentelor rutiere reprezintă o problemă majoră 

pentru sănătatea publică şi o cauză principală cauzatoare de moarte şi răniri în întreaga 

lume. În fiecare an aproximativ 1,2 milioane de oameni mor şi alte milioane sunt răniţi sau 

schilodiţi ca urmare a accidentelor rutiere, în special în ţările cu venituri mici şi medii.   

 

Pe lângă faptul că creează costuri sociale enorme pentru familii şi comunităţi, vătămările 

cauzate de accidentele rutiere adaugă o povară grea asupra serviciilor de sănătate şi a 

economiilor. Costurile pentru ţări, care este posibil să se lupte deja cu alte probleme de 

dezvoltare, pot fi cuprinse între 1% şi 2% din produsul lor naţional brut.  

 

Pe măsura creşterii motorizării, accidentele rutiere devin o problemă care se dezvoltă rapid, 

în special în ţările în curs de dezvoltare. Dacă tendinţele actuale vor continua în mod 

necontrolat, vătămările cauzate de accidentele rutiere vor creşte în mod dramatic în cele 

mai multe părţi ale lumii în următorii douăzeci de ani, cel mai mare impact urmând a fi 

suportat de cetăţenii cei mai vulnerabili. Sunt necesare măsuri urgente, adecvate şi cu 

obiective clare. Raportul mondial cu privire la prevenirea vătămărilor cauzate de accidentele 

rutiere (World report on road traffic injury prevention), iniţiat în comun de către Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Banca Mondială în 2004, a identificat îmbunătăţiri în 

managementul siguranţei rutiere care au determinat o scădere a numărului de morţi şi de 
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vătămări datorate traficului rutier în ţările industrializate care au fost active în domeniul 

siguranţei rutiere. Raportul a arătat că utilizarea centurilor de siguranţă, a căştilor şi a 

dispozitivelor de siguranţă pentru copii a salvat mii de vieţi. Introducerea şi aplicarea unor 

limite de viteză adecvate, crearea unei infrastructuri mai sigure, impunerea de limite pentru 

concentraţia de alcool în sânge şi îmbunătăţirea siguranţei vehiculelor, toate acestea sunt 

demersuri care au fost testate şi s-au arătat a fi, în mod repetat, eficiente. 

 

Viteza a fost identificată ca factor de risc principal în vătămările cauzate de accidentele 

rutiere, influenţând atât riscul de accident rutier cât şi gravitatea vătămărilor care rezultă 

din acestea. Drumurile din Moldova sunt clasificate ca fiind într-o stare deplorabilă de foarte 

mulți ani. Unele estimări sugerează că mai mult de 90% din reţeaua de drumuri din Moldova 

necesită reabilitare, iar statisticile raportate arată că în fiecare an aproximativ 500 de 

oameni mor şi mai mult de 2000 sunt grav răniţi ca urmare a accidentelor rutiere. 

 

Harta riscurilor pentru principalele drumuri naționale, publicată de EuroRAP ne arată că nu 

avem niciun drum cu risc sporit în Republica Moldova, precum nu există nici drumuri cu risc 

mediu-scăzut. În schimb avem la nivel național, două porțiuni de drum cu risc mediu și 

drumuri cu risc mediu-înalt – majoritatea drumurilor din centrul și sudul Republicii Moldova 

(inclusiv drumurile din raionul Ungheni), precum și trei tronsoane cu risc înalt de accidente 

fatale sau grave – drumurile de lângă localitățile Bălți, Soroca, Florești, Telenești, Orhei, 

Tighina și Căușeni (în mare parte drumul M2). 

 

În general, starea drumurilor din raionul Ungheni este deplorabilă. Aproximativ 15% din reţea 

este clasificată ca având defecte grave, care ar putea duce la impacte frecvente sau 

imprevizibile asupra controlului autovehiculului. O bună parte a reţelei de drumuri este 

lipsită de acostamente pavate. Semnalizarea şi delimitarea sunt proaste pe majoritatea 

reţelei de drumuri. Protecţia 

împotriva coliziunilor frontale 

variază. Copacii de pe marginea 

drumurilor şi coliziunile cu aceştia 

sunt elemente des întâlnite în 

Moldova.  

 

Harta în culori elaborată de EuroRAP 

arată numărul estimat de decese şi 

răniri grave care ar putea fi salvate 

într-o perioadă de 20 de ani. 
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Secţiunile negre arată locaţiile unde cele mai multe vieţi ar putea fi salvate. Aceste hărţi 

acţionează ca un indicator al locaţiilor unde analiza şi evaluarea locală ar trebui concentrate 

pentru a decide asupra alocării de fonduri pentru contramăsuri.  

 

Raionul Ungheni este traversat de 2 tronsoane pe care se produc foarte frecvent accidente 

rutiere.   Pe tronsonul R1 Chişinău – Ungheni – Sculeni la frontieră cu Romania în ultimii 6 ani 

s-au produs 6 accidente rutiere grave soldate cu 2 decedaţi şi 9 persoane traumate. Pe 

tronsonul R42 Ungheni- Măcăreşti – Bărboieni în ultimii 6 ani s-au comis 5 accidente rutiere 

soldate cu 4 traumaţi şi o persoană decedată. Tronsonul în cauză intersectează orașul 

Ungheni, strada Ștefan cel Mare, unde este un trafic major al transportului cât și al 

pietonilor.  

 

Statisticile ne indică faptul că accidentul rutier este cauza numărul 1 a deceselor înregistrate 

la segmentul de vârstă 6-24 ani, ocupând totodată locul 3 în lume pentru toate grupele de 

vârstă. Accidentele rutiere pot fi considerate o adevărată boală a civilizaţiei moderne, ceea 

ce impune abordarea cu seriozitate a fenomenului şi punerea în practică a metodelor de 

prevenire în vederea  reducerii numărului şi consecinţelor acestora. 

 

Conform scenariilor modelate în Raportul de analiză a riscurilor de dezastre din raionul 

Ungheni, pe teritoriul raionului Ungheni pot avea loc „accidente grave”, „accidente ușoare” 

și „accidente soldate numai cu pagube materiale”. Aceste categorii de accidente pot avea loc 

atât pe drumurile naționale, cât și pe drumuriel locale care traversează raionul Ungheni. 

Conform celui mai grav scenariu, un accident rutier grav poate avea loc în apropierea unei 

școli, grădinițe sau instituții socio-culturale și poate fi urmat de o incendiere sau explozie, iar 

numărul persoanelor decedate și traumate poate varia. Statistic s-a constatat că pe timp de 

noapte, chiar dacă circulația rutieră este de  aproape cinci ori mai redusă decât ziua, totuşi, 

un sfert din accidentele de circulaţie se petrec noaptea, datorită, în special, condiţiilor de 

vizibilitate redusă. Deoarece riscul de producere a accidentelor este atât de ridicat în timpul 

nopții, modul de iluminare trebuie să permită conducătorului să distingă cu ușurință drumul, 

precum și eventualele obstacole.  În cazul în care în urma unui accident rutier se constată o 

singură persoană decedată, deja acest accident este catalogat în categoria accidentelor 

grave. Datele statistice din raionul Ungheni ne demonstrează că accidentele grave în raionul 

Ungheni au loc în fiecare an.   

 

Pe căile de comunicaţii se pot transporta zilnic persoane, combustibili solizi, gazoşi şi lichizi, 

substanţe chimice, radioactive şi explozive, care reprezintă un pericol permanent la 

accidente, ce pot produce pierderi de vieţi omeneşti, răniţi, incendii, explozii, precum şi 

importante distrugeri materiale, contaminări ale solului, apei şi aerului. 
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Evaluarea impactului scenariilor riscului de accidente rutiere din raionul Ungheni 

La această etapă va fi evaluat impactul celor mai grave scenarii obținute în urma aplicării 

criteriilor de prioritizare. Metodologia evaluării imapctului scenariilor reprezentative 

selectate definește tipurile de impact și criteriile de impact, agreate de către factorii 

interesați din raionul Ungheni. 

 

Impactul asupra populației 

Acest tip de impact se  refeă la efectele negative ale unui dezastru asupra populației.  

 

Estimarea gradului de pericol al riscurilor după numărul de victime din accidente rutiere 

din raionul Ungheni 2010 - 2015: 

 Criteriul de frecvenţă  (posibilitatea declanşării) se ia între 0 şi  

numărul de cazuri înregistrate real, a genului de situaţii excepţionale 

care a înregistrat cea mai mare frecvenţă de producere şi se împarte în 

4 categorii egale 

De la 0 – 250 

cazuri  

250 – 500 cazuri 500 – 750 

cazuri 

750 – 1000 

cazuri 

Criteriul de 

impact se ia 

între 0 şi 

numărul de 

victime a 

genului de 

situaţii  

excepţionale 

care a 

înregistrat cel 

mai mare 

număr de 

victime şi se 

împarte în 4 

categorii 

egale 

0-250 
persoane 

Mic/puţin 
probabil 

 

Probabil 
263 

Frecvent 
 

Foarte 
frecvent 
 

250-500 
persoane Considerabil 

Considerabil/probabil 
449 

  

500-750 
persoane Mare  Mare/frecvent  

750- 1000 
persoane Foarte mare   

Foarte 
mare/Foarte 
frecvent 

 

1 2 3 4 

 

Conform datelor statistice din perioada 2010 – 2015, accidentele rutiere din raionul Ungheni 

sunt frecvente (263 cazuri au fost înregistrate) și au un impact considerabil (449 victime), 

ceea ce denotă faptul că trebuie promovate măsurile de garantare a siguranței traficului 

rutier prin activități de prevenire a factorilor ce contribuie la producerea accidentelor în 

traficul rutier și de diminuare a gravității acestora.   

 

Poziţionarea pe matricea riscurilor  



 

43 

 

Cel mai grav accident de transport poate fi caracterizat prin 50 victime (cum a fost 

accidentul de la Morenii Noi din 09.08.2012 cu 11 persoane decedate și 39 persoane rănite). 

Poziționarea accidentelor rutiere grave (scenariul 1) din raionul Ungheni pe matricea 

riscurilor indică o probabilitate și frecvența medie (C), cu un impact mare (D). Impactul mare 

și probabilitatea medie a accidentelor rutiere în raionul Ungheni sunt cauzate de mai mulți 

factori, precum  infrastructura rutieră în stare deplorabilă, eroarea umană, defecțiunile 

tehnice, dar și condițiile meteo nefavorabile. Astfel, pe teritoriul raionului Ungheni au loc 

frecvent accidente rutiere soldate numai cu pagube materiale, accidente rutiere ușoare, dar 

și accidente rutiere grave. Având în vedere impactul mare al accidentelor rutiere, măsurile 

de prevenire și asigurare a siguranței traficului pe drumurile locale și naționale, care 

traversează raionul Ungheni sunt imperios necesare. În cele din urmă, o atenție deosebită ar 

trebui acordată factorului uman, întrucât mai multe studii au dovedit că în majoritatea 

cazurilor, accidentele rutiere sunt legate de eroarea umană a utilizatorilor rutieri implicați.     

 

Matricea riscurilor pentru accidentele de transport 

Impact             

Foarte 
mare 

E           

Mare D     
Accident 

grav 
Scenariu 1 

    

Mediu C     
 

  

Mic B         

Foarte 
mic 

A   
 

    
 

    A B C D E 

    
Scăzută 

Scăzută-
medie 

Medie 
Medie-
ridicată  

Ridicată 

            Probabilitate 
 

Evaluarea matricei riscurilor pentru accidentele de transport 

Nr 
d/r 

Zona de pericol Probabilitate 
(1 – 5) 

Gravitate 
(1 – 5) 

Risc 
(1 – 5) 

Potențiale impacturi 

Scenariul 1 „Accident grav” 

1.  Tronsoane deschise  3 3 4 - Victime în rândul participanților 
la trafic 

- Daune materiale 
- Pierderi de vieți omenești 
- Deteriorarea drumurilor de acces 
- Explozii / incendii 

2.  Intersecții de străzi 2 3 4 

3.  Treceri de pietoni 3 3 4 

4.  Drumuri locale 2 2 3 

5.  Drumuri naționale 3 3 4 
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B. Depistarea munițiilor neexplodate  

 

Context specific  

Depistarea munițiilor neexplodate pe teritoriul raionului Ungheni se datorează faptului că pe 

teritoriul raionului Ungheni a trecut operațiunea Iași – Chișinău  în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial. Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, raionul Ungheni face 

parte din raioanele cu risc major în care cetăţenii pot depista muniţii, pe lângă raionele 

Orhei, Criuleni, Anenii Noi, Căuşeni şi Ştefan-Vodă. Procedura de depistare a munițiilor 

neexplodate include mai multe etape: identificare, evaluarea riscului, evacuare și 

transportare pentru a fi distruse. Cele mai frecvente locuri unde pot fi depistate muniții 

neexplodate sunt la suprafața pământului, îngropate în pământ, în zidăriile construcțiilor 

vechi și sub apă. Anual, echipele de genişti ale Armatei Naţionale depistează şi distrug sute 

de obiecte explozive. 98% dintre acestea au rămas în sol din perioada celui de-al Doilea 

Război Mondial, iar alte 2% — din perioada conflictului armat de pe Nistru din 1992. În fiecare 

an geniştii neutralizează circa 700 de obiecte explozive pe teritoriul întregii ţări.  

 

Reieşind din faptul că majoritatea obiectelor explozive sunt depistate de localnici în timpul 

lucrărilor agricole, geniştii militari atenţionează că este interzisă atingerea, lovirea sau 

mişcarea muniţiilor găsite în pământ sau la suprafaţă, demontarea de la muniţii a focoaselor 

sau a altor elemente componente, joaca copiilor cu diferite elemente de muniţie, ridicarea, 

transportul şi introducerea muniţiilor în diferite încăperi sau locuinţe. 

 

 

Dinamica cazurilor de depistare a munițiilor neexplodate 

Muniţiile descoperite neexplodate constituie un pericol deosebit pentru oameni, în condiţiile 

contactului cu acestea. Muniţiile rămase neexplodate sunt toate categoriile de muniţii 

utilizate în scop militar, trecute  prin gura de foc, lansate sau iniţiate, care nu au avut efect 

final prin nefuncţionare sau cele neutilizate  şi care nu au fost distruse, descoperite în locuri, 

altele decât cele permise. 

 

Pentru prevenirea accidentelor în rândurile populaţiei, Direcția Situații Excepționale Ungheni  

organizează expuneri în şcoli, instituţii publice şi la agenţii economici pentru informarea 

asupra pericolului pe care îl prezintă descoperirea muniţiilor rămase neexplodate. Cu acest 

prilej, se prezintă modul de comportare faţă de aceste muniţii, precizându-se în special ceea 

ce este interzis, respectiv atingerea muniţiilor cu mâna sau cu alte obiecte, ridicarea, 

transportul şi introducerea muniţiilor în diferite încăperi sau locuinţe,  comercializarea 

acestora prin agenţii de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase, lovirea sau mişcarea 

muniţiilor găsite în pământ sau la suprafaţă, introducerea muniţiilor în foc, topirea 
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elementelor metalice de muniţii, tăierea muniţiilor cu fierăstrăul, scule electrice sau prin 

sudură, folosirea muniţiilor pentru improvizarea diferitelor unelte, utilizarea pulberilor şi 

explozivilor provenite din muniţii în scopuri artizanale, demontarea de la muniţii a focoaselor 

sau a altor elemente componente, folosirea pentru joacă, de către copii a unor muniţii, cum 

sunt grenadele, proiectilele şi focoasele sau alte elemente ale acestora. Pentru prevenirea 

accidentelor sau expunerea la riscuri în zonele în care există sau se presupune existenţa unor 

muniţii rămase neexplodate, se interzice accesul persoanelor şi animalelor, executarea de 

săpături manuale sau cu mijloace mecanice, aprinderea focului deschis, executarea unor 

lucrări de îmbunătăţiri funciare, circulaţia vehiculelor.  

 

Pentru informarea cetăţenilor despre regulile de siguranţă şi modul de comportare faţă de 

muniţiile rămase neexplodate, se utilizează toate mijloacele mass media la dispoziţie precum 

şi de acordare a asistenţei de specialitate de către specialişti. Analizând locaţiile unde au fost 

executate misiuni de asanare se constată că zonele predispuse existenţei muniţiilor asanate 

sunt localităţile urbane şi localitățile rurale din raionul Ungheni, ceea ce determină aplicarea 

unor măsuri preventive la nivelul întregului raion. Asanările executate în ultimii ani au 

evidențiat o densitate crescută a elementelor de muniție in raionul Ungheni. Pe parcursul 

ulimilor 10 ani (2005 – 2015) în raionul Ungheni au fost depistate în jur de 141 muniții 

neexplodate, cu un caz de explozie a munițiilor și 1 persoană decedată. Asanarea terenului şi 

neutralizarea muniţiei rămase neexplodate din timpul conflictelor armate se execută de către 

subunităţi specializate şi specialişti pirotehnicieni din serviciile de urgenţă  profesioniste. 

 

Probabilitate şi impact   

De regulă, muniţiile rămase neexplodate care se află în pământ, la diferite adâncimi, în 

interiorul construcţiilor, acoperite de elemente de construcţii rezultate din dărâmături, 

necesită lucrări de degajare în scopul stabilirii metodelor de neutralizare. O sursă 

permanentă de risc la explozii pe teritoriul raionului Ungheni o reprezintă muniţia rămasă 

neexplodată în urma tragerilor de luptă şi aplicaţiilor executate de unităţile şi marile unităţi 

ale armatei în timp de pace, dar mai ales cele rămase în urma conflictelor militare.  Este 

cunoscut faptul că în al doilea război mondial s-au desfăşurat intense acţiuni militare și au 

rămas ascunse (îngropate) depozite întregi de muniţie şi elemente de muniţii, de toate 

tipurile şi calibrele. Dispersat, pe întreg teritoriul raionului Ungheni se găsesc îngropate 

elemente de muniţie neexplodate.  Prin muniţii rămase neexplodate, în sensul instrucţiunilor 

de specialitate, se înţeleg cartuşele de infanterie, bombele de aruncător, rachetele, muniţia 

reactivă, torpilele, minele, cartuşele de semnalizare, petardele, grenadele, bombele de 

aviaţie, pulberile, materialele incendiare şi fumigene, materiile explozive şi mijloacele de 
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iniţiere, mijloacele pirotehnice, precum şi 

orice elemente ale acestora, încărcate cu 

substanţe explozive.   

 

În Europa, muniţiile nelocalizate sunt 

concentrate în republicile fostei Iugoslavii, că 

şi fosta U.R.S.S. Se estimează că Europa are 

cca. 3-7 milioane de muniţii nedetectate în 13 

ţări, multe din ele rămase din al doilea război mondial. Se estimează că sunt 2.000 de 

victime pe lună şi că la fiecare 20 de minute, undeva, în lume, o persoană cade victima unei 

muniţii neexplodate. Natura rănilor provocate de muniţiile neexplodate depinde de tipul 

muniţiei şi de tipul de explozie. Poluarea provocată de muniţiile neexplodate măreşte 

riscurile. Consecinţele impactului muniţiilor neexplodate asupra societăţii, economiei şi 

mediului sunt: suprasolicitarea sistemului sanitar şi colectivităţii (persoane handicapate, 

orfani etc.); reducerea natalităţii; destrămarea familiilor; izolarea comunităţilor; încetinirea 

programelor de reconstrucţie şi dezvoltare; distrugerea faunei şi florei.  

 

Ca urmare a numeroaselor confruntări armate şi a acţiunilor militare aeriene şi terestre de pe 

teritoriul ţării noastre în timpul celor doua războaie mondiale, în majoritatea zonelor 

Republicii Moldova au rămas neexplodate însemnate cantităţi de muniţii de diferite tipuri şi 

calibre. Unele intervenţii pirotehnice executate de specialiştii protecţiei civile au 

reprezentat un grad ridicat de risc. Existenţa acestor muniţii a căror descoperire se 

realizează, de regulă, ca urmare a unor lucrări agricole, industriale, silvice sau chiar prin 

spălarea naturala a unor terenuri, poate provoca numeroase victime omeneşti şi pagube 

materiale. Deşi muniţia descoperită este foarte veche şi prezintă un grad avansat de 

degradare, componentele acestora sunt toate active, manipularea necorespunzătoare ducând 

la explozia instantanee a acesteia.  

 

Evaluarea impactului scenariilor riscului de depistare a munițiilor neexplodate în raionul 

Ungheni 

Impactul asupra populației 

Acest tip de impact se  refeă la efectele negative ale depistării munițiilor neexplodate  

asupra populației.  
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Estimarea gradului de pericol al riscurilor după numărul de victime din cazurile de 

depistare a munițiilor neexplodate în raionul Ungheni 2010 - 2015: 

 Criteriul de frecvenţă  (posibilitatea declanşării) se ia între 0 şi  

numărul de cazuri înregistrate real, a genului de situaţii excepţionale 

care a înregistrat cea mai mare frecvenţă de producere şi se împarte în 

4 categorii egale 

De la 0 – 250 

cazuri  

250 – 500 cazuri 500 – 750 

cazuri 

750 – 1000 

cazuri 

Criteriul de 

impact se ia 

între 0 şi 

numărul de 

victime a 

genului de 

situaţii  

excepţionale 

care a 

înregistrat cel 

mai mare 

număr de 

victime şi se 

împarte în 4 

categorii 

egale 

0-250 
persoane 

Mic/puţin 
probabil 
141 cazuri/1 

victimă 

Probabil 
 

Frecvent 
 

Foarte 
frecvent 
 

250-500 
persoane Considerabil 

Considerabil/probabil 
 

  

500-750 
persoane Mare  Mare/frecvent  

750- 1000 
persoane Foarte mare   

Foarte 
mare/Foarte 
frecvent 

 

1 2 3 4 

 

Conform datelor statistice din perioada 2005 – 2015, depistarea munițiilor neexplodate în 

raionul Ungheni este frecventă, dar cu un impact negativ foarte mic (141 cazuri au fost 

înregistrate), ceea ce denotă faptul că măsurile de prevenire a exploziilor în urma depistării 

munițiilor neexplodate și regulile de comportament în cazul depistării lor trebuie promovate 

și aduse la cunoștința cetățenilor.  

 

Poziţionarea pe matricea riscurilor  

Scenariul cu impact negativ mare asupra populației poate avea loc oricând și în orice 

localitate a raionului Ungheni, urmat de explozia munițiilor, în urma căruia pot fi persoane 

decedate (1-5) și rănite (1-10). În anul 2015 în raionul Ungheni s-au înregistrat cele mai multe 

cazuri (20) de depistare a munițiilor neexplodate, dar cel mai grav scenariu a avut loc în 

2005, când în raionul Ungheni s-au înregistrat 6 cazuri de depistare a munițiilor neexplodate 

(2 bombe de avion de 50 kg, 2 bombe de aruncător de calibru 82 mm, un proiectil de artilerie 

de 76 mm, un proiectil de artilerie de 122 mm, o bombă de aruncător de 82 mm, un proiectil 

de artilerie de 100 mm) și a avut loc o explozie a muniției, unde a decedat o persoană. 
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Poziționarea riscurilor pentru depistarea munițiilor neexplodate în cazul celui mai grav 

scenariu (scenariul 1) din raionul Ungheni pe matricea riscurilor indică o probabilitate și 

frecvența medie (C), cu un impact mare (D). Impactul mare și probabilitatea medie a 

depistării munițiilor neexplodate în raionul Ungheni sunt cauzate de mai mulți factori, 

precum neglijarea de către adulți și copii a semnalării imediate a organelor administrației de 

stat, poliției și protecției civile despre descoperirea munițiilor neexplodate, lipsa totală sau 

insuficiența cunoștințelor privind măsurile ce trebuie luate la descoperirea munițiilor 

neexplodate din partea cetățenilor, lipsa de supraveghere și educare a copiilor în acest sens, 

curiozitatea deosebită manifestată atât de adulți cât și de către copii la descoperirea unor 

astfel de muniții, diferite improvizații folosind munițiile neexplodate, publicitatea scăzută a 

mass-media referitor la munițiile neexplodate și accidentele cauzate de acestea.   

 

Pentru eliminarea sau reducerea pericolului prezentat de munițiile rămase neexplodate, 

școlile, instituțiile publice și agenții economici, populația și copiii sunt informați permanent 

despre urmările lipsei de cunoaștere, a neatenției precum și despre măsurile ce trebuie luate 

în asemenea cazuri, prin expuneri, lecții, proiecții cu accidente, afișe, etc. 

 

Pe teritoriul raionului Ungheni au loc frecvent czuri de depistare a munițiilor neexplodate și 

datorită informării permanente și adecvate a cetățenilor, impactul negativ asupra populației 

este foarte mic. Cu toate acestea, principalele măsuri care se aplică la descoperirea unor 

muniții rămase neexplodate precum și algoritmul și procedura specifică pentru intervenție în 

cazul descoperirii munițiilor neexplodate sunt destul de necesare pentru a fi aduse la 

cunoștința cetățenilor. O atenție sporită trebui acordată factorului uman, întrucât s-a dovedit 

că în majoritatea cazurilor de explozie a munițiilor, eroarea umană este pe primul plan.      

Matricea riscurilor pentru depistarea munițiilor neexplodate 
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Evaluarea matricei riscurilor pentru depistarea munițiilor neexplodate 

Nr 

d/r 

Zona de pericol Probabil

itate 

 

Gravitate Risc Potențiale 

impacturi 

Scenariul 1 „Cel mai grav scenariu” 

1. La suprafaţa pământului (pe 
terenuri agricole, în păduri şi 
desişuri) 

4 4 4 - Rănirea 
persoanelor 

- Pierderi de vieți 
omenești 

- Contaminarea 
locală a aerului și 
solului 

- Afectarea 
sănătății 
oamenilor 

- Întreruperea 
temporară a unor 
lucrări 

- Daune materiale 
- Pierderi de vieți 

omenești 
- Deteriorarea 

drumurilor de 
acces 

- Explozii / 
incendii. 

2. Îngropate sub pământ, descoperite 
cu ocazia săpăturilor şi arăturilor 
agricole, excavaţiilor pentru 
fundaţiile construcţiilor, 
defrişărilor, lucrărilor de irigaţii 

4 4 4 

3. În zidăriile construcţiilor vechi 
rămase neobservate în timpul 
războiului 
 

3 3 4 

4. Sub apă, în râuri, lacuri sau bălţi, 
descoperite cu ocazia unor lucrări 
hidrotehnice sau întâmplător în 
timpul scăldatului. 

2 2 3 

 

C.  Incendii 

 

Context specific  

Incendiile sunt reacții de oxidare biochimică rapide, cu temperatură înaltă și care se 

alimentează singure. Riscul de incendiu reprezintă manifestări periculoase pentru mediu şi 

pentru activităţile umane şi determină distrugeri ale recoltelor, ale unor suprafeţe 

împădurite şi ale unor construcţii. Incendiile pot fi declanşate de cauze naturale cum sunt 

fulgerele, erupţiile vulcanice, fenomenele de autoaprindere a vegetaţiei şi de activităţile 

omului (neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intenţionate). În 

perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori de vânturi puternice asociate cu 

temperaturi ridicate, care contribuie la extinderea rapidă a focului. 

 

În Republica Moldova persistă pericolul excepţional de incendii. Pompierii roagă permanent 

populaţia să fie atentă şi să respecte normele anti-incendiare pentru a evita incendiile, în 

special incendiile de vegetaţie. Nu este indicat să se recurgă la igienizarea teritoriilor 

agricole şi curţilor prin ardere, întrucât există riscul extinderii focului, cu pericol pentru case 

şi păduri. Sursele de foc, precum ţigări şi chibrituri nu trebuie aruncate la întâmplare, pentru 

a nu produce incendii. 

  

Dinamica incendiilor în Republica Moldova și în raionul Ungheni 
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În anul 2016 pe teritoriul Republicii Moldova s-au produs 283 situaţii excepţionale, inclusiv 88 

de obiect, 158 locale, 34 teritoriale şi 3 naţionale. În urma situaţiilor excepţionale şi 

incendiilor au avut de suferit 412 persoane, dintre care 123 persoane au decedat, inclusiv 10 

copii. Comparativ cu anul 2015, numărul total al situaţiilor excepţionale în anul 2016, s-a 

majorat cu 4 % (de la 273 la 283).  

 

În anul 2016 în Republica Moldova au fost înregistrate situații excepționale cu caracter 

tehnogen – 159, cu paguba materială de circa 122 mln 649 mii lei; situații excepționale cu 

caracter natural – 113, cu paguba materială de circa 392 mln 569,8 mii lei; situații 

excepționale cu caracter biologico – social – 11, cu paguba materială de circa 1 mie lei; 

incendii –  1664, paguba materială în urma cărora a 

constituit 44 mln 413,1 mii lei. Paguba materială totală 

în urma situaţiilor excepţionale şi incendiilor a constituit 

circa 559 mln 632,9 mii lei.  

 

Numărul situaţiilor excepţionale cu caracter tehnogen 

în anul 2016 în Republica Moldova s-a micşorat cu 21 % în 

comparaţie cu anul 2015 (de la 201 până la 159). Această 

micşorare s-a produs datorită depistării muniţiilor neexplodate (- 18 %). În anul 2016 în 

republică au fost înregistrate 1664 incendii (o micşorare cu 8 % comparativ cu anul 2015). 

Cele mai multe incendii s-au produs în mun. Chişinău (291), UTA Găgăuzia (105), raionul 

Ungheni (60), mun. Bălţi (59) şi raionul Cahul (57). 

 

Din numărul total al incendiilor, 1238 s-au produs în sectorul locativ privat (75 %). Cele mai 

frecvente cauze, care au provocat incendii sunt: 

- incendiere intenţionată – 336 (20,1 %); 

- imprudenţa în timpul fumatului – 229 (13,2 %); 

- încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor şi canalelor 

de evacuare a fumului – 222 (13,3 %). 

- scurtcircuit al firelor electrice -  205 (12,3 %); 

 

În anul 2016 în urma incendiilor şi-au pierdut viaţa 111 persoane, inclusiv 8 copii (majorare cu 

6 %, comparativ cu anul 2015). Au pierit 30 animale domestice. Au fost distruse de foc 

construcţii – 108; unităţi tehnice – 57; nutreţ – 713 tone. Paguba materială în urma incendiilor 

în republică a constituit circa 44,4 mln lei (micşorare cu 25 %, comparativ cu anul 2015). Au 

fost salvate de la incendii 581 persoane şi bunuri materiale în sumă de circa 218 mln 759,6 mii 

lei.  
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Numai în raionul Ungheni în anul 2016 au avut loc 60 de incendii, în urma cărorara au fost 

pagube în valoare de 564,1 mii lei, 4 cazuri de deces, 3 persoane traumate, 3 persoane 

salvate și valoarea materialelor salvate a constituit 5308,0 mii lei.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cauzele frecvente de producere a incendiilor pe teritoriul Republicii Moldova  în perioada 

2010-2015 

Cauzele producerii incendiilor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Încălcarea regulilor la exploatarea 

echipamentului electric 

46 40 51 45 44 26 

Defecte ale sobelor și canalelor de evacuare 

a fumului 

90 81 100 73 85 72 

Încălcarea regulilor la exploatarea sobelor și 

canalelor de fum 

246 246 290 200 230 206 

Imprudența în timpul fumatului 360 394 302 257 266 242 

Imprudența cu focul deschis 226 246 229 173 218 225 

Jocul copiilor cu focul 135 196 90 128 106 93 
 

A preveni incendiile, înseamnă a face tot ce ne stă în putință pentru a micșora riscul 

izbucnirii lor. Și asta înseamnă a fi atent și prevăzător. Orice aparat electric defectat, foc 

nesupravegheat, lumânare sau candelă aprinsă pot fi cauza unui incendiu ce poate mistui 

casa.   

 

Probabilitate și impact 

Un risc de tip special, prin frecvență și consecințe, îl reprezintă riscul de incendiu. 

Incendiul este socotit un risc de gravitate mică (în raport cu riscurile naturale, tehnologice 

și biologice), dar frecvența manifestării îi conferă un efect cumulat. Principalele 

caracteristici ale situațiilor de urgență determinate de incendii sunt: 

- condiționarea strictă de producere a unui incendiu, ca eveniment excepțional, care excede 

normalitatea; 
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- au o frecvență ridicată, dar mai mică decât a urgențelor medicale; 

- se produc zilnic, pe timpul stării de normalitate, stărilor (măsurilor) excepționale, altor 

tipuri de dezastre sau crize; 

- au  caracter nonmilitar (civil), dar pot fi urmări ale unor acțiuni militare; 

- întrunesc parametrii de stare: amploare; intensitate (viteza de evoluție, temperaturi 

ridicate, emisii de combustie etc); durata; 

- pericliteaza viața, integritatea fizică și/sau psihică a oamenilor și/sau alte drepturi și 

libertăți; 

- amenință viața și sănătatea animalelor și păsărilor; 

- eliberează agenți distructivi, îndeosebi termici, asupra bunurilor; 

- distrug sau deteriorează, prin ardere sau prin agenți (neadecvați) de stingere, bunuri 

culturale și spirituale; 

- pericliteaza mediul, îndeosebi aerul și flora; 

- pentru restabilirea stării de normalitate necesită măsuri și acțiuni urgente: de evacuare, 

căutare și salvare a persoanelor; de limitare, localizare și stingere a incendiilor; resurse 

suplimentare de intervenție operativă; 

- necesită un management unitar al forțelor și mijloacelor concentrate la locul intervenției. 

 

Situațiile de urgență determinate de incendii sunt generate de factori de risc specifici, adică 

de fenomene, procese sau complexe de împrejurări congruente, în același timp și spațiu. Sunt 

generate de cauze de incendiu potențiale care practic s-au declanșat. Consecințele situațiilor 

de urgență constau în: efecte negative, impact și urmări. După nivelul de gravitate 

consecințele pot fi: nule, minore, semnificative, grave, catastrofale interne și catastrofale 

externe. Situațiilor de urgență determinate de incendii li se pot asocia în diferite faze (pre-

incendiu, pe timpul incendiului sau post-incendiu) alte tipuri de riscuri, cum sunt: explozii; 

accidente și avarii; cutremure; alunecări sau prăbușiri de teren; prabușirea unor construcții; 

turbulențe urbane; poluări; inundații și alte fenomene meteorologice periculoase; epidemii; 

epizootii/zoonoze etc. 

 

La nivelul raionului Ungheni, evaluarea riscurilor s-a făcut pe urmatoarele categorii de risc: 

tehnnogene (industrial, de transport, al constructiilor); naturale; socio-biologice. În  toate 

aceste categorii riscul de incendiu poate fi prezent 

 

Evaluarea impactului scenariilor riscului de incendii în raionul Ungheni 

Impactul asupra populației 

Acest tip de impact se  refeă la efectele negative ale incendiilor  asupra populației.  

 



 

53 

 

Estimarea gradului de pericol al riscurilor după numărul de victime din incendii în raionul 

Ungheni 2005 - 2015: 

 Criteriul de frecvenţă  (posibilitatea declanşării) se ia între 0 şi  

numărul de cazuri înregistrate real, a genului de situaţii excepţionale 

care a înregistrat cea mai mare frecvenţă de producere şi se împarte în 

4 categorii egale 

De la 0 – 250 

cazuri  

250 – 500 cazuri 500 – 750 

cazuri 

750 – 1000 

cazuri 

Criteriul de 

impact se ia 

între 0 şi 

numărul de 

victime a 

genului de 

situaţii  

excepţionale 

care a 

înregistrat cel 

mai mare 

număr de 

victime şi se 

împarte în 4 

categorii 

egale 

0-250 
persoane 

Mic/puţin 
probabil 

 

Probabil 
 

Frecvent 
 

 
Foarte 
frecvent 
 
913 
incendii/71 
persoane 
decedate + 39 
persoane 
traumate  

250-500 
persoane Considerabil 

Considerabil/probabil 
 

  

500-750 
persoane Mare  Mare/frecvent  

750- 1000 
persoane Foarte mare   

Foarte 
mare/Foarte 
frecvent 

 
1 2 3 4 

 

Conform datelor statistice din perioada 2005 – 2015, incendiile în raionul Ungheni sunt foarte 

frecvente și cu un impact mic (913 cazuri au fost înregistrate și 71 persoane decedate), ceea 

ce denotă faptul că măsurile de prevenire a incendiilor și de apărare împotriva incendiilor 

sunt imperios necesare de a fi promovate în rândul cetățenilor raionului Ungheni. Analizând 

impactul economic al incendiilor, în perioada 2005 – 2015 în raionul Ungheni incendiile au 

provocat prejudicii materiale foarte mari în valoare de 5 355,5 mii lei.  

 

Poziţionarea pe matricea riscurilor  

Scenariul cel mai grav de incendiu include o zonă “cu impact cert” (grad mare de mortalitate) 

care reprezintă o zona contiguă amplasamentului. Acest scenariu este caracterizat de efecte 

care conduc la un grad ridicat de mortalitate. Din datele statistice pe ultimii 10 ani se 

constată că în raionul Ungheni cele mai multe incendii au avut loc în 2007 – 108 cazuri, dar 

cele mai multe cazuri de deces cauzate de incendii au fost în 2005 (15 persoane decedate, 

inclusiv 2 copii).  
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Matricea riscurilor pentru incendii 

Impact             
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Poziționarea riscurilor pentru incendii în cazul celui mai grav scenariu (scenariul 1) din raionul 

Ungheni pe matricea riscurilor indică o probabilitate și frecvența medie (C), cu un impact 

mare (D). Impactul mare și probabilitatea medie a incendiilor sunt sunt cauzate de mai mulți 

factori și diverse surse de aprindere cu flacăra, surse de aprindere de natură electrică și 

mecanică precum chibritul, aparate de tăiere/lipire/sudură, utilizarea lumânărilor, aparate 

termice, scurt circuit, scțntei, etc.   Uneori incendiile sunt consecințe directe ori indirecte 

ale altor evenimente care le-au precedat, cum sunt accidente tehnice, avarii, explozii, 

calamități naturale, etc. În acest caz, se ia în evidență, se cercetează și analizează 

evenimentul care a avut loc în întreg ansamblul sau, incendiul fiind o componentă a 

evenimentului respectiv. În scopul prevenirii incendiilor trebuie promovat un anumit tip de 

comportament în rândul cetățenilor care va educa cetățeni responsabili de siguranța propriei 

vieți, dar și a celor din jur. Statistica din ultimii ani arată că la nivel local, dar și național a 

crescut îngrijorător numărul incendiilor la gospodăriile cetăţenilor. Probabilitatea producerii 

unui incendiu poate fi redusă semnificativ, iar multe din incendii puteau fi evitate, dacă se 

luau la timp măsurile corespunzătoare. Fenomenul se datorează în principal nerespectării 

regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. 

 

În practică se spune că se produce foc atunci când se formează aşa-numitul TRIUNGHI AL 

FOCULUI, ale cărui laturi egale sunt denumite: material combustibil, aer şi sursa de aprindere. 

Pentru prevenirea incendiilor există mai multe măsuri preventive de preîntâmpinare a 

producerii şi propagării incendiilor, precum  dotarea cu instalații de stingere a incendiilor 

(hidranți exteriori, hidranți interiori, instalații de stingere fixe sau mobile), utilizarea 
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mijloacelor de primă intervenție (stingătoare, găleţi, pături umede nesintetice, orice material 

incombustibil care poate să înăbuşe focul: nisip, pământ etc.) și implicarea autospecialelor de 

intervenție. O atenție sporită trebuie acordată procesului de informare continuă a populației 

privind utilizarea atentă a obiectelor inflamabile și evitarea aprinderii focului în zonele de 

risc.  

 

2.5. Analiza capacităților de intervenție ale Autorităților Publice Locale de 

nivelul I și nivelul II din raionul Ungheni  

Evaluarea capacității de răspuns pentru scenariile hazardelor naturale și tehnogene 

analizate  

Analiza capacității de intervenție are rolul de a oferi o proiecție cu privire la influența 

capacităților existente asupra impactului. Capacitatea se referă la mijloacele de intervenție, 

iar evaluarea acesteia reprezintă procesul prin care aceste mijloace sunt analizate 

comparativ cu obiectivele dorite, în vederea reducerii impactului posibil al dezastrelor. În 

procesul de analiză a capacităților de intervenție se recomandă a fi estimate capacitățile de 

intervenție cu accent pe mijloace fizice (utilaje, clădiri, dotări tehnice, etc), infrastructură 

(căi de acces), mijloace instituționale (reguli, proceduri, mijloace de comunicare, coordonare 

a instituțiilor publice, etc), resurse umane (voluntari, ONG-uri, etc). 

 

La nivelul raionului Ungheni este instituită Comisia raională pentru situații excepționale prin 

Dispoziția Președintelui raionului Ungheni nr. 22-02/1-5 din 26.01.2016 „Cu privire la 

aprobarea componenței nominale a Comisiei raionale pentru situații excepționale” (29 

membri: reprezentanți ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, agenți 

economici și autorități publice locale de nivelul I și II), care  reprezintă organul de 

coordonare a măsurilor în scopul organizării şi îndeplinirii lucrărilor pentru prevenirea 

situaţiilor excepţionale şi reducerea riscului de apariţie a acestora. În cazul declanşării 

situaţiilor excepţionale, Comisia raională pentru situații excepționale este cea care 

întreprinde măsuri pentru organizarea lichidării consecinţelor în vederea asigurării protecţiei 

populaţiei. Printre sarcinile de bază ale Comisiei raionale pentru situații excepționale se 

numără: asigurarea protecţiei populaţiei şi patrimoniului în condiţiile situaţiilor excepţionale, 

conjugarea eforturilor tuturor agenţilor economici şi orientarea lor spre prevenirea situații de 

urgență (avarii, catastrofe de mari proporţii, calamităţi naturale), verificarea capacităţii şi a 

gradului de pregătire a forţelor și mijloacelor necesare la lichidarea consecinţelor 

excepţionale. În scopul evitării sau reducerii pericolului de apariţie a avariilor, catastrofelor, 

calamităţilor naturale, Comisia raională pentru situații excepționale exercită dirijarea 

generală a activităţilor de prevenire şi a acţiunilor concrete în cazul situaţiilor excepţionale. 

 



 

56 

 

În cazul apariției unei situații de urgență, la nivelul raionului Ungheni intervin serviciile 

specializate. Direcția Situații Excepționale Ungheni este direct responsabilă de protecţia 

populaţiei şi a proprietăţii în condiţiile situaţiilor excepţionale, executarea lucrărilor de 

salvare şi altor lucrări de neamânat în condiţiile situaţiilor excepţionale şi la lichidarea 

efectelor acestora, organizarea pregătirii prealabile şi multilaterale a populaţiei pentru 

desfăşurarea acţiunilor în cazul apariţiei pericolului situaţiilor excepţionale şi în condiţiile 

lor. În cazul unei situații de urgență, pot interveni pompierii, polițiștii sau medicina de 

urgență. Astfel, la nivelul raionului Ungheni activează unitatea de salvatori și pompieri 

Ungheni, Direcția Situații Excepționale Ungheni, Inspectoratul de poliție Ungheni și Serviciul 

Asistență Medicală Urgentă Ungheni. Zilnic la numerele de urgenţă 901, 902, 903 apelează 

sute de cetăţeni care au nevoie de ajutorul salvatorilor, pompierilor, medicilor sau 

poliţiei. Spre exemplu, în 24 de ore la numărul 901 sunt înregistrate între 800 şi 1000 apeluri, 

iar la numărul 903 se înregistrează circa 1000 de apeluri.  

În cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni activează Serviciul supraveghere tehnică şi 

accidente rutiere cu 5 angajați, care are ca scop de bază asigurarea controlului activităţii 

întreprinderilor de transport privind exploatarea tehnică şi întreţinerea în stare de 

funcţionare a vehiculelor, aplicarea măsurilor eficiente orientate spre îndeplinirea 

necondiţionată de către întreprinderile de transport a obligaţiunilor, controlul agenţilor 

economici autorizaţi de a efectua lucrările de deservire tehnică şi de reparaţie a vehiculelor, 

asigurarea calităţii testării tehnice, controlul asupra respectării legislaţiei Republicii Moldova, 

respectarea regulilor standardelor şi normelor tehnice în domeniul asigurării securităţii 

circulaţiei rutiere prin care se stabilesc cerinţe de proiectare, construcţie, reconstrucţie, 

reparaţie şi întreţinere a drumurilor şi străzilor, construcţiilor rutiere, pasajelor de nivel cu 

calea ferată şi a altor instalaţii, precum şi de instalare, exploatare a mijloacelor tehnice de 

organizare şi dirijare a circulaţiei rutiere, aplicarea măsurilor de profilaxie a accidentelor 

rutiere, reacţionării operative şi documentarea calitativă a cazurilor de accidente rutiere. Cu 

referire la dispunerea mijloacelor fizice, Serviciul supraveghere tehnică şi accidente rutiere 

este amplasat înt-o clădire situată pe str. Decebal nr. 51, mun. Ungheni, care în anul 2014 a 

fost reparată parţial, însă este nevoie de o reparație capitală. Serviciul în cauză dispune de 2 

unităţi de transport la care a epuizat termenul de exploatare şi nu sunt dotate cu mijloace 

tehnice speciale pentru a documenta calitativ accidentele rutiere. Cât privește supravegherea 

tehnică, serviciul nu este dotat cu utilaj de diagnosticare şi aparataj de verificare a 

vehiculelor. 
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Majoritatea drumurilor în oraşul şi raionul Ungheni sunt în stare bună. În orașul Ungheni există 

problema parcărilor. Astfel, mașinile parcate aleatoriu, precum și accesul blocat în special în 

curțile blocurilor multietajate din orașul Ungheni împedică accesul unităților de intervenție în 

cazul unor situații de urgență.  

Mijloacele de comunicare în cazul unor situații de urgență sunt telefonia fixă, telefonia 

mobilă, sistemele de avertizare a populației. 

În funcție de locul, natura, amploarea și de evoluția evenimentului, intervin serviciile 

profesioniste pentru situații de urgență 

în vederea: 

- salvării și protejării oamenilor, 

animalelor și bunurilor materiale, 

evacuării și transportării victimelor 

cazarea sinistraților, 

aprovizionarea cu alimente, 

medicamente și materiale de 

primă necesitate 

- acordării primului ajutor medical și 

psihologic, precum și participarea 

la evacuarea populației, 

instituțiilor publice și operatorilor economici afectați 

- aplicării măsurilor privind ordinea și siguranța publică pe timpul producerii situației de 

urgență 

- dirijării și îndrumării circulației pe direcțiile și în zonele stabilite ca accesibile.    

În funcție de categoriile de riscuri identificate, mecanismele și condițiile de 

produecre/manifestare, amploarea și efectele posibile ale acestora se stabilesc tipurile de 

forțe și mijloace necesare de prevenire și combatere a riscurilor, astfel: 

- echipe de prevenire 

- servicii profesioniste/voluntare pentru situații excepționale 

- frmațiuni de asistență medicală de urgență și descarcerare 

- formațiuni de protecție civilă 

- alte formațiuni de salvare: ONG-uri, Cricea Roșie, scafandri profesioniști 

- grupe de sprijin.  

 

 Pe lângă tipurile de forțe precizate mai sus, mai pot acționa, după caz, în condițiile legii 

unitățile poliției, poliția de frontieră, unitățile pentru asistență medicală de urgență, 

organizații neguvernamentale specializate în acțiuni de salvare, unități și formațiuni sanitare 
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și de inspecție sanitar-veterinară, formațiuni de pază a persoanelor și bunurilor, precum și 

detașamente și echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate și societăților comerciale 

specializate, formațiunile de voluntari specializați în intervenția în situații de urgență.  

 

Sistemul forțelor și mijloacelor de intervenție în cazul producerii unei situații de urgență se 

stabilește prin planurile de apărare specifice elaborate de către autoritățile publice locale, 

instituțiile publice, operatorii economici, conform regulamentelor privind prevenirea și 

gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de riscuri. 

 

La ora actuală nivelul de dotare a Direcție Situații Excepționale Ungheni le permite 

pompierilor să facă față situațiilor de urgență care pot apărea în raionul Ungheni,  dar 

totodată se necesită și înnoirea parcului auto. 

 

Capacitatea de intervenție a Direcției Situații Excepționale Ungheni 2017 

Nr 

d/r 

Marca unității 

de transport, 

agregatului 

Nr de 

înmatriculare 

Anul 

fabricării 

Parcursul de 

la începutul 

exploatării 

(km) 

Starea 

tehnică 

Unitatea de 

transport a 

fost 

achiziționată 

sau donată 

Unitatea de salvatori și pompieri Ungheni 

1.  Citroen Jumper MAI 9129 2008 46787 Bună SPCSE 

2.  ACi DENIS G439XST 1989 66769 Bună Donație 

3.  Mercedes 1320 UHM 017 1986 55231 Bună Donație 

4.  KYA Bongo MAI 9208 2013 12885 Bună SPCSE 

5.  ACi 40 (130) 63 

A 

2930 MDU 1974 55973 Bună SPCSE 

6.  ACi 40 (131) 

137 

6227 MBЧ 1991 15525 Bună SPCSE 

7.  AS - 30 3672 MBC  1991 6469 Bună SPCSE 

8.  Cung PC 9196 1991 2977 Bună SPCSE 

9.  PNS – 110 0132 MBT 1991 1861 Bună SPCSE 

10.  AF 0133 MBT 1991 1969 Bună SPCSE 

11.  WV LT – 35 MAI 9305 1989 28023 Bună Donație 

12.  Scania 112 M MAI 9311 1986 360359 Bună Donație 

13.  ACi 50 (MAN) MAI 9281 2016 2367 Bună Donație 

14.  Mitsubishi L - 

200 

MAI 9148 2008 168119 Bună SPCSE 

Post de salvatori și pompieri Cornești 

15.  ACi 40 (131) 

137 

0442MBE 1981 36411 Bună SPCSE 

16.  ACi 30 (66) MAI 9313 1982 8571 Bună SPCSE 
 

În cazul unor situații de urgență, autoritățile publice locale de nivelul I prin intermediul 

comisiile locale pentru situații excepționale sunt obligate să întreprindă măsuri de reducere a 

riscurilor.  

Capacitatea de intervenție a primăriilor orașelor, comunelor, satelor  

din raionul Ungheni 
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Nr 

d/r 

Denumire Primărie Tehnica disponibilă 

Tractoa

re 

Autocamio

ane 

Autobu

ze 

Generato

are 

Motopo

mpe 

Excavato

are 

1.  Municipiul Ungheni 7 15 1 - 3 1 

2.  Orașul Cornești 7 3 - - - 2 

3.  Comuna 

Agronomovca 

2 - - - - - 

4.  Comuna Alexeevca 2 - - - - - 

5.  Comuna Boghenii 

Noi 

17 6 - - - - 

6.  Comuna Buciumeni 13 3 - - - - 

7.  Satul Bumbăta  13 1 7 - 1 - 

8.  Satul Bușila 2 1 - - - - 

9.  Satul Cetireni 16 6 - - - - 

10.  Satul Chirileni 21 6 2 - - - 

11.  Comuna Cioropcani 48 - 1 - 1 - 

12.  Comuna 

Condrătești 

8 1 - - - - 

13.  Satul Cornești 16 2 - - - - 

14.  Satul Cornova 46 10 3 4 3 - 

15.  Satul Costuleni 21 12 - - - - 

16.  Comuna Florițoaia 

Veche 

15 2 - - - - 

17.  Comuna Hîrcești 21 9 - - - - 

18.  Comuna Măcărești 10 7 - - - - 

19.  Satul Măgurele 24 7 - - - - 

20.  Comuna Mănoileșt 24 3 - - 3 - 

21.  Comuna Morenii 

Noi 

18 1 - - - - 

22.  Satul Năpădeni 2 1 - - - - 

23.  Comuna Negurenii 

Vechi 

26 3 - - - - 

24.  Comuna Petrești 32 6 - - - - 

25.  Comuna Pîrlița 47 54 4 - - - 

26.  Satul Rădenii Vechi 6 17 - - - - 

27.  Comuna Sculeni 8 1 1 5 2 - 

28.  Comuna Sinești 10 2 - - - - 

29.  Comuna Teșcureni 13 3 - - - - 

30.  Comuna Todirești 18 5 2 - - - 

31.  Satul Unțești 25 1 - - - - 

32.  Comuna Valea 

Mare 

14 8 3 5 24 - 

33.  Comuna Zgarancea 4 2 1 - - - 

 Total 556 198 25 14 37 3 

 

În raionul Ungheni există unitatea de salvatori și pompieri Ungheni unde activează 16 

angajați, dintre care 1 șef de unitate, 4 șefi de gardă, 2 șefi de echipă, 5 pompieri și 4 

conducători auto. La Cornești este un post de salvatori și pompieri (1 șef de post, 4 gărzi a 

câte un conducător auto și un pompier pentru fiecare gardă și 1 tehnician superior și 1 

pompier de schimb). Curând va fi deschis un post de salvatori și pompieri la Sculeni pe bază 
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de voluntariat, unde se planifică a fi implicați 30 pompieri voluntari și 15 conucători auto 

voluntari. 

 

Recomandări privind principalele capacități ce trebuie întărite  

Pentru întărirea principalelor capacități se recomandă: 

 Continuarea aplicării metodologiei prin formularea capacităţilor de răspuns pentru 

fiecare dintre scenarii şi recomandări de îmbunătăţire a acestora; 

 Realizarea analizei cost-beneficiu pentru a face compararea costurilor şi beneficiilor 

asociate unor posibile tipuri de răspuns, analiza variantei alese pentru întărirea 

capacităţilor; 

 Realizarea analizei cost-beneficiu pentru a se stabili daca sunt necesare investiţii în 

creşterea capacităţii de intervenţie sau în măsuri de prevenire (de ex. construrie de 

diguri), identificarea resurselor care trebuie suplimentate; 

 Compararea între diferite variante de Prevenire şi Prevenţie, fiecărei variante fiindu-i 

asociate o serie de elemente financiare:analiza cost-beneficiu furnizează alternativele 

cele mai eficiente, cu un raport supraunitar între Costuri şi Beneficii; 

 Oferirea celor mai economice variante pentru a răspunde riscurilor importante 

rezultate din procesul de evaluare a scenariilor, element cheie pentru atingerea 

obiectivului metodologiei de evaluare a riscurilor la nivel local/regional și naţional, 

care constă în estimarea necesarului privind capacitatea de intervenţie a autorităţilor 

şi reducerea riscurilor. 

 

2.6 Capabilitățile de management al riscurilor de dezastre  
 

 

A. Secțiunea Evaluarea riscurilor 
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Managementul dezastrelor în Moldova este mai mult orientat către acţiuni post-dezastru.  

Legislație prevede în detaliu responsabilităţile şi drepturile actorilor implicaţi în măsurile 

post-dezastru. În acest sens, au fost aprobate un şir de legi, reglementări, decizii de guvern 

care stabilesc sarcini şi responsabilităţi în astfel de intervenţii. Mai puţină atenţie este 

atribuită măsurilor de prevenire, cum ar fi evaluarea riscurilor, sistemelor de avertizare 

timpurie, conştientizare publică şi stabilirea unei Platforme Naţionale pentru Reducerea 

Riscurilor de Dezastre.  

 

Datele istorice disponibile în format digital sunt insuficiente, arhivele naţionale şi cele locale 

conţin date pe suport de hârtie, accesibilitatea cărora este dificilă. Pe de altă parte, 

cartografierea riscurilor de dezastre este dezvoltată pentru localităţi-pilot şi doar pentru 

câteva tipuri de riscuri (inundaţii, alunecări de teren), câteva localităţi din raionul Ungheni 

fiind parte al acestor cartografieri. La nivel naţional a fost dezvoltat un indicator agregat de 

multi-risc, care încă nu este pe deplin funţional (Atlasul Regional Electronic al Riscurilor - 

ERRA) şi care este în general mai mult orientat pentru un studiu inițial de definire a 

domeniului, cu scopul de reorientare pe zonele cele mai riscante.  

 

Preocupările  apar  la  abordarea  necesităţii  de  consolidare  a  capacităţilor  tehnice  ale  

personalului  şi instituţiilor.  RRD îi sunt distribute fonduri modeste, care necesită  

planificarea  cu  prudenţă  a  cheltuielilor  şi  implementarea măsurilor,  care  să  ia  în  

considerare  motodologiile  internaţionale în materie de evaluare a riscurilor de dezastre.   

 

În acelaşi timp, semnarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană 

prevede elaborarea unui cadru de politici pentru armonizarea la acquis-ul comunitar UE cu 

provire la RRD. Acordul instituie o foaie de parcurs până în 2022 pentru implementarea 

primelor articole a Directivei privind Inundaţiile,  Directiva  SEVESO,  şi  un  număr  de  alte  

subiecte  legate  de  protecţia  civilă.  Este, astfel importantă monitorizarea îndeaproape a 

consolidării întregului sistem şi iniţiativelor de creare a politicilor care sunt necesare pentru 

atingerea scopurilor stabilite care vor fi implementate şi la nivel local. 

B. Secțiunea Planificarea managementului riscurilor 
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Cel mai mic punctaj a fost acumulat la secțiunea Planificarea managementului riscurilor 

(1,071 puncte din 4), ceea ce denotă că planificarea managementului riscurilor în raionul 

Ungheni este la o etapă incipientă și încă nu s-au înregistrat progrese. Cadrul legal prevede 

clar rolurile și responsabilitățile autorităților publice locale și naționale privind planificarea 

măsurilor de prevenire a riscurilor și de pregătire. Evaluarea responsabilitățăților de 

planificare a riscurilor specifice se face periodic. 

 

La nivel local evaluarea responsabilităților de planificare a riscurilor specifice se face anual, 

iar o dată la 4 ani (când au loc alegerile locale) se reevaluează responsabilitățile de 

planificare, care sunt asigurate prin intermediul Comisiilor raionale/locale pentru situațiile 

excepționale, ce au un rol consultativ și de implicare a factorilor interesați și a responsabililor 

de situațiile de urgență. 

 

La planificarea măsurilor de prevenire și de pregătire pe baza riscurilor identificate în 

procesul de evaluare a riscurilor participă experți de la nivel național (Serviciul Protecției 

Civile și Situațiilor Excepționale, Centrul Republican de Instruire a SPCSE). Cât privește 

autoritățile publice locale de nivelul I și II, ele nu dispun de experții la nivel local pentru a 

efectua planificarea măsurilor de prevenire și de pregătire pe baza riscurilor identificate în 

evaluarea riscurilor. Lipsa experților la nivel local se răsfrânge negativ asupra procesului de 

planificare a măsurilor de prevenire și de pregătire pe baza riscurilor identificate și duce la 

suprapunerea unor activități de prevenire și de pregătire planificate și desfășurate de diferite 

servicii publice din teritoriu cu aceleași instituții beneficiare. 

 



 

63 

 

La nivel local,  Direcția situații excepționale este direct responsabilă de identificarea 

infrastructurii relevante, evaluarea ei în perspectiva reducerii și atenuării riscurilor. Problema 

este că informațiile relevante despre infrastructura relevantă pentru atenuarea riscurilor 

identificate se află la serviciile publice responsabile, dar nu este sistematizată la Direcția 

situații excepționale.  Este de apreciat că există cadrul legal care stimulează cooperarea 

transfrontalieră în domeniul situațiilor de urgență și în special aspectele de planificare și 

intervenție. 

  

Gradul de informare a cetățenilor este înalt, însă participarea și implicarea societății civile în 

problematica dezastrelor și planificarea măsurilor de reducere a dezastrelor este extrem de 

redusă. 

 

Ca parte a procesului de planificare se elaborează planuri de investiții viitoare pentru 

măsurile de prevenire/pregătire și reducere a riscurilor de dezastre, dar accentul este pus pe 

finanțările din bugetele autorităților publice locale și fondurile externe. Finanțări acordate de 

sectorul privat nu sunt prevăzute. 

  

Dacă autoritățile publice locale din raionul Ungheni au experiență și puțină expertiză în 

coordonarea proceselor de planificare a măsurilor de pregătire și de prevenire a riscurilor de 

dezastre, reușesc să implice factorii interesați și responsabili din raion și îi consultă când este 

cazul, la capitolele metodologie, echipament, finanțare, informare și comunicare este loc 

pentru mai bine  și sunt necesare resurse.    

   

Sistemul Protecţiei Civile în cadrul autorităţilor publice locale este pregătit cu rezerve şi 

încearcă să facă faţă cerinţelor în cazul declanşării unor situaţii excepţionale de proporţii. În 

majoritatea cazurilor nu sunt create rezerve de mijloace tehnico-materiale, nu este menţinut 

în stare de pregătire permanentă fondul de construcţii de protecţie pentru adăpostirea 

persoanelor supuse pericolului şi sistemele de înştiinţare şi comunicaţii. Majoritatea 

autorităţilor publice locale nu au decis constituirea fondului de rezervă în volumul de 2% din 

cheltuielile bugetelor locale pentru utilizarea în cazul unor situaţii excepţionale. 
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C. Secțiunea Punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a riscurilor și de pregătire 

 

 

Analiza rezultatelor autoevaluării capabilității de management al riscurilor pe raionul Ungheni 

la această secțiune denotă următoarele: 

 documentele privind metodologiile  necesare, strategiile și politicile în domeniul 

protecție civilă și sitiații excepționale încă nu sunt elaborate și/sau finalizate la nivel național 

și local/regional; 

 economiile națională și locală/regională  sunt slabe și resursele  financiare  alocate 

măsurilor de prevenire a riscurilor și de pregătire planificate sunt extrem de mici;  

 se atestă oportunitatea  programelor  de formare profesională pentru creșterea și 

dezvoltarea capacității  experților locali în țările UE avansate în domeniul protecție civilă și 

sitiații excepționale; 

 cooperarea transfrontalieră constituie o soluție pentru creșterea capabilităţii entităților 

naționale și locale/regionale politicile în domeniul protecție civilă și sitiații excepționale; 

 planificarea şi dezvoltarea capabilităţilor de management al riscurilor trebuie să devină o 

preocupare comună  a entităților naționale și locale/regionale și a autorităților publice de 

toate nivelurile;  

 proceduriler  specifice de   punere  în aplicare a măsurilor de prevenire  a riscurilor și de 

pregătire pentru situațiile de urgență necesită  modernizare și dotare în conformitate cu noile 

ternologii informaționale;  
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 trebuie diversificate instrumentele  de comunicare și creată o platformă de comunicare 

care vor crea un cadru favorabil  și vor îmbunătăți mecanismele de informare  a cetățenilor 

privind măsurile de prevenire a riscurilor și de pregătire pentru situațiile de urgență; 

 evaluarea infrastructurii și efectuarea  inventarului integral  al echipamentului disponibil 

necesar pentru desfășurarea măsurilor de prevenire a riscurilor și de pregătire pentru situații 

de urgență vor asigura o viziune clară privind  îmbunătățirea aspectului respectiv; 

 de vreme ce experții locali și naționali cu responsabilități de punere  în aplicare a 

măsurilor de prevenire a riscurilor și de pregătire pentru situații de urgență nu au suficientă 

expertiză tehnică, cunoștințe și capacități suficiente necesare pentru a aplica procedurile de 

achiziții publice și de logistică,i  pentru a efectua planificarea ciclului de viață și a capacității 

de intervenție rapidă, sunt necesare programe sau cursuri  speciale de instruire și schimb de 

experiență cu experții din țătrile UE avansate în domeniu  care vor contribui la  consolidarea 

cunoștințelor lor; 

 bugetarea și stabilirea procedurilor de planificare  a resurselor din timp  sunt absolut 

necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și de pregătire pentru 

reducerea și atenuarea riscurilor identificate; 

 acordurile care urmează să fie încheiate cu părțile interesate pentru punerea în aplicare 

a măsurilor de prevenire a riscurilor  și de pregătire pentru situațiile de urgență  planificate 

trebuie să prevadă în mod obligatoriu suportarea  în comun a costurilor. 

 

D. Privire de ansamblu asupra autoevaluării capabilității de management al riscurilor 

pe raionul Ungheni 

   

 

În conținutul Liniilor directoare privind evaluarea capabilității de management al riscului 

(2015/C 261/03) se prevede ca statele membre ale UE să realizeze autoevaluarea capabilității 

de management al riscurilor o dată la trei ani, prima evaluare urmând a fi prezentată la trei 

ani după finalizarea liniilor directoare, adică în 2018. La nivel național Republica Moldova 

încă nu a reușit să-și autoevalueze capabilitatea de management al riscurilor. Procesul de 

evaluare a riscurilor 2,083 

Planificarea de 
gestionare a 
riscurilor 1,071 

punerea în aplicare 2,033 
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autoevaluare a capabilității de management al riscurilor pe raionul Ungheni a fost bineânțeles 

dificil și complicat, neavând un precedent în acest sens și un exmplu de urmat. Proiectul 

CRISMAS, în cadrul căruia Consiliul raional Ungheni este partener, a lansat o provocare 

autorităților publice locale din raionul Ungheni de a se autoevalua și a vedea ce capacități, 

echipamente, capabilități sunt la nivelul raionului Ungheni pentrui a face față situațiilor de 

urgență și ce măsuri trebuie de întreprins pentru a depăși neajunsurile existente. 

 

Exercițiul de autoevaluare a fost unul util și necesar, fiindcă măsurile propuse pentru 

ameliorarea situației existente în domeniul managementului riscurilor de dezastre în raionul 

Ungheni este impunătoare și valoroasă. Măsurile înaintate se vor regăsi în strategia de 

management al riscurilor de dezastre pentru raionul Ungheni.    

 

2.6 Cooperarea transfrontalieră  

 

Amplasarea geografică a raionului Ungheni determină necesitatea acordării atenției sporite  

cooperării transfrontaliere pentru un management eficient al riscurilor de dezastre. Există 

acorduri bilaterale între Moldova – Romania și Moldova – Ucraina privind cooperarea 

transfrontalieră: 

• Acordul  între  Guvernul  Romaniei  şi  Guvernul  Republicii  Moldova  cu  privire  la 

cooperarea  şi  asistenţa  reciprocă  în  caz  de  dezastre,  semnat  la  3  martie  2012, Iaşi, 

Romania 

• Acordul între Republica Moldova şi Cabinetul de Miniştri din Ucraina cu privire la cooperarea  

în  domeniul  accidentelor  industriale,  catastrofelor,  dezastrelor cauzate de hazardele 

naturale şi lichidarea consecinţelor lor, semnat la 04 august 1998, Kiev, Ucraina. 

 

A fost formulată recent inițiativa de colaborare bilaterală care prevede semnarea acordurilor 

de cooperare între raioanele Republicii Moldova și județele din România. La nivelul raionului 

Ungheni este semnat Acordul de colaborare între Consiliul Județean Iași din România și 

Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova (2009), care însă nu prevede acțiuni concrete 

de colaborare în domeniul situațiilor de urgență și a schimbărilor climatice. Actualmente 

singura acțiune de cooperare transfrontalieră este realizată prin intermediul proiectului 

“Serviciul medical de urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD)”. În cadrul proiectului 

CRISMAS au fost impulsionate relațiile de colaborare între Consiliul Raional Ungheni, Direcția 

Situații Excepționale Ungheni și Inspectoratul pentru Situații de Urgență a județului Iași și în 

această strategie sunt incluse măsuri și acțiuni concrete de prevenire și reducere a riscurilor 

de dezastre cu impact transfrontalier.   
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CAPITOLUL III VIZIUNE. MISIUNE. PRINCIPII. OBIECTIVE STRATEGICE, GENERALE ȘI SPECIFICE 

3.1  Viziunea                                                                                                                                                                                  

Cetățeni pregătiți și comunități locale puternice în fața riscurilor de dezastre  

 

3.2  Misiunea                                                                                                                                                                       

Misiunea este să sprijine comunităţile locale, cetăţenii şi administrațiile publice locale în 

demersul lor de a construi, a susţine şi a perfecţiona capacităţile necesare protecţiei şi 

intervenţiei în situațiile de urgență, de a se pregăti, a se  proteja, a răspunde şi a se recupera 

după consecinţele tuturor tipurilor de dezastre și, a reduce vulnerabilitatea comunităţilor la 

riscurile la care sunt expuse.  

 

3.3. Principiile  

 Prezenta strategie are la bază urmatoarele principii:  

• dezvoltarea durabilă care semnifică faptul că trebuie adoptate astfel de acţiuni încât 

impactul dezastrelor să fie suportabil din punct de vedere economic, ecologic şi social  

• acceptabilitatea economică presupune eficienţă, respectiv abordarea  

costurilor ţinând cont de riscul asumat ce trebuie definit de către guvern şi optimizarea 

acţiunilor  

• acceptabilitatea socială presupune realizarea unei protecţii corespunzătoare, respectarea 

legii, echitate şi prosperitate, aspecte ce asigură echilibrul şi coeziunea socială  

• acceptabilitatea ecologică este măsurată prin gradul de autoreglare, dinamica şi 

diversitatea ecosistemelor afectate de dezastre  

• abordarea strategică pentru o perioadă de timp, astfel încât să poată fi luate în 

considerare eventualele schimbări posibile în frecvenţa şi vulnerabilitatea la riscurile de 

dezastre, precum şi a altor aspecte posibile  

• simplitatea şi transparenţa: strategia de management al riscurilor de dezastre va conduce 

la diminuarea riscului producerii de victime omeneşti şi a pagubelor generate de dezastre 

numai printr-o acţiune comună a administraţiei publice locale şi regionale, a comunităţilor 

locale, printr-o mai bună înţelegere a riscului de dezastre, prin implicarea populaţiei, şcolii,  

bisericii, precum şi a mass-media;  

• principiul solidarităţii potrivit căruia măsurile de protecţie împotriva dezastrelor adoptate 

de unii nu trebuie să compromită capacitatea altora de a-şi adopta propriile măsuri; 

 •menţinerea echilibrului între măsurile şi acţiunile preventive, cele de răspuns şi cele de 

reabilitare după trecerea dezastrelor prin utilizarea planurilor și măsurilor prevăzute în acest 

scop în strategia de management al riscurilor de dezastre 

• aplicarea celor mai bune practici propuse de Uniunea Europeană privind măsurile 

preventive împotriva dezastrelor, de protecţie şi diminuare a efectelor acestora.                                                                                                                                                                   
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3.4. Scopul și obiectivele strategice generale  

 

Strategia de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni are drept scop 

reducerea impactului produs de dezastre asupra populaţiei şi a bunurilor prin planificare 

adecvată şi o politică care să corespundă standardelor şi asteptărilor comunităţilor locale, în 

condiţiile de siguranță și protecţie a mediului.  

 

Obiectivele generale ale strategiei de management al riscurilor de dezastre vizează:  

 

 Creşterea calităţii vietii prin reducerea pagubelor produse ca urmare a dezastrelor, 

cetățenii  fiind pregătiţi pentru producerea acestor fenomene.  

 Utilizarea adecvată a resurselor necesare pentru realizarea, întreţinerea şi exploatarea 

infrastructurilor şi a măsurilor de reducere a riscurilor de dezastre.  

 Dezvoltarea rezistenței în fața dezastrelor prin adoptarea măsurilor de prevenire și 

gestionare a riscurilor de dezastre, inclusiv de atenuare și adaptare la schimbările climatice.  

 Diminuarea impactului măsurilor de management al riscului (la scara temporală şi spaţială) 

asupra sistemelor ecologice. 

 

3.5  Obiectivele specifice (economice, sociale, de mediu) 

 

Obiectivele specifice ale strategiei de management al riscurilor de dezastre sunt obiective 

economice, sociale şi de mediu:  

 

Obiectivele economice urmăresc protecţia împotriva dezastrelor și a infrastructurii 

economice existente şi garantarea satisfacerii oportunităţilor economice ale generaţiilor 

viitoare.  

 

Obiectivele sociale au în vedere protecţia populaţiei şi a comunităţilor umane împotriva 

dezastrelor prin asigurarea unui nivel acceptabil de protecţie a populaţiei.  

 

Obiectivele de mediu urmăresc să atingă obiectivele socio - economice cu păstrarea unui 

echilibru între dezvoltarea economico - socială şi obiectivele de mediu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

CAPITOLUL IV PLAN DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI 

 

Prevenirea situaţiilor de urgenţă generate de riscuri naturale 

 

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă generate de riscuri naturale presupune un 

efort conjugat şi multidisciplinar, implicând resurse umane şi materiale deosebite. 

Cum împiedicarea manifestării acestor riscuri nu este posibilă, activitatea de prevenire are în 

vedere influenţarea caracteristicilor legate în primul rând de vulnerabilitatea populaţiei, 

bunurilor materiale şi proprietăţii, prin măsuri şi acţiuni de apărare. 

Obiectivele specifice sunt: 

a) identificarea şi delimitarea zonelor expuse riscului; 

b) întreţinerea lucrărilor şi amenajărilor de apărare şi realizarea unora noi în zonele 

expuse riscului; 

c) implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare; 

d) întocmirea planurilor de apărare în vederea unei gestionări eficiente a situaţiilor de 

urgenţă determinate de manifestarea riscului specific: 

1. planuri de intervenţie; 

2. planuri de înştiinţare-alarmare a populaţiei; 

3. planuri de evacuare a populaţiei în cazul situaţiilor de urgenţă; 

4. asigurarea logistică în cazul situaţiilor de urgenţă; 

e) elaborarea hărţilor de risc pentru localităţile vulnerabile; 

f) elaborarea politicilor de amenajare a teritoriului în concordanţă cu hărţile de risc; 

g) implementarea unor sisteme de asigurări obligatorii pentru locuinţele din zonele de 

risc; 

h) pregătirea populaţiei şi a autorităţilor privind responsabilităţile şi modul de 

acţiune în fazele pre-dezastru, dezastru şi post-dezastru; 

i) elaborarea unor programe naţionale şi locale care să vizeze strămutarea 

comunităţilor din zonele de risc major, în care nu se pot aplica alte măsuri de 

reducere a riscului sau acestea nu sunt viabile din punct de vedere al costurilor. 

 

Prevenirea situaţiilor de urgenţă generate de riscuri tehnologice 

Din punct de vedere al riscurilor tehnologice, activitatea de prevenire are drept obiectiv 

evitarea manifestării acestora prin aplicarea unor măsuri şi acţiuni încă din etapa de 

proiectare, continuând în fazele de exploatare şi dezafectare în condiţii de siguranţă. 
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4.1 MĂSURILE ȘI ACȚIUNILE PREVENTIVE (PREGĂTIRE, PROTECȚIE, PREVENIRE) ȘI 

OPERAȚIONALE / DE INTERVENȚIE (PE TIMPUL ȘI DUPĂ PRODUCEREA DEZASTRULUI)   

  

Prevenirea dezastrelor include un complex de măsuri, desfăşurate din timp şi orientate 

spre diminuarea maximă a riscului apariţiei dezastrului sau situaţiei excepţionale, protecţia 

sănătăţii şi vieţii oamenilor, reducerea daunelor şi pierderilor materiale şi spre localizarea 

zonelor situaţiilor excepţionale, generate de dezastre. 

Apărarea împotriva dezastrelor presupune realizarea unor activităţi complexe care cuprind 4 

tipuri de măsuri, indicate în diagrama de mai jos. Aceste categorii de măsuri se desfăşoară în 

principiu pe patru etape dacă ne raportăm la timpul de producere a dezastrului : 

- înainte de dezastru – PREDEZASTRU 

- PE TIMPUL producerii dezastrului 

- după dezastru – POSTDEZASTRU 

- acţiuni pe termen lung. 

 

Acţiunile de protecţie - intervenţie se vor desfăşura având la bază următoarele principii şi 

reguli  de  intervenţie: 

 pregătirea şi conducerea într-o concepţie unitară a acţiunilor de intervenţie; 

 întrebuinţarea judicioasă şi eficientă a forţelor şi mijloacelor potrivit scopului, 

destinaţiei şi misiunile acestora; 

 concentrarea şi intensificarea efortului pentru salvarea oamenilor, bunurilor 

materiale şi valorilor culturale mai importante şi la obiectivele de maximă 

importanţă; 

 organizarea şi menţinerea unei strânse 

cooperări între forţele care participă la 

intervenţie; 

 conducerea continuă, fermă, suplă şi 

operativă a acţiunilor; 

 repartizarea în timp scurt a misiunilor în 

raport cu înzestrarea, capacitatea şi 

posibilităţile de acţiune ale forţelor şi 

mijloacelor disponibile; 

 libertatea de acţiune; 

 luarea tuturor măsurilor de asigurare a 

acţiunilor de intervenţie a forţelor şi 
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mijloacelor participante; 

 logistica acţiunilor de intervenţie potrivit situaţiei create; 

 constituirea unei rezerve de forţe şi mijloace pentru intensificarea efortului şi 

realizarea manevrei. 

 

Activităţi predezastru 

Activităţile predezastru constituie ansamblul de măsuri realizate în vederea asigurării 

condiţiilor de apărare împotriva efectelor dezastrului şi reducerii pierderilor umane şi 

materiale. 

Protecţia civilă împreună cu autorităţile publice centrale, locale şi servicii de specialitate 

desfăşoară următoarele activităţi : 

- identificarea, localizarea şi inventarierea hazardului dezastrelor pe baza studiilor de 

zonare seismică şi analizei condiţiilor geologice, hodrometeorologice şi caracteristicilor 

agenţilor economici stabilind: zona seismică pentru teritoriul analizat; posibile alunecări de 

teren; construcţii hidrotehnice; amplasamente nucleare şi chimice; cursuri de apă şi 

eventuale zone de blocare; 

- evaluarea riscului, a urmărilor dezastrelor, luând în consideraţie frecvenţa şi 

caracteristicile evenimentului, vulnerabilitatea şi estimând volumul de pierderi şi distrugeri; 

- prevenirea în scopul minimizării pierderilor şi distrugerilor, asigurând condiţiile necesare 

pentru : 

■   notificarea către organele de decizie a datelor despre producerea dezastrelor 

■ înştiinţarea membrilor Comisiilor pentru Situaţii Excepţionale şi a structurilor constituite 

pentru intervenţie în vederea activării lor pe baza unor scheme operative de înştiinţare; 

■  informarea populaţiei cu date despre dezastru, reguli de comportare şi respectarea unor 

recomandări specifice în zona de risc 

■   alarmarea (avertizarea) populaţiei despre pericolul sau iminenţa producerii unui dezastru 

– cu ajutorul sirenelor de diferite puteri, centralizate sau acţionate local de către obiectivele 

sursă de risc şi echipele de alarmare organizate de protecţia civilă. Sistemul de alarmare se 

verifică periodic prin exerciţii şi se completează pentru asigurarea unei avertizări eficiente a 

populaţiei. 

■   supravegherea şi controlul are în vedere atât supravegherea seismică prin mijloacele 

specializate cât şi celelalte sisteme de supraveghere, măsurare şi control ale agenţilor sursă 

de risc, ale autorităţilor publice locale, regiilor de distribuţie gaze, apă, electricitate, 

telecomunicaţii, transport prin conducte magistrale inclusiv ale protecţiei civile pentru 

cercetare-observare. 
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- protecţia – ca ansamblu de măsuri aplicate în scopul realizării unei protecţii cât mai 

eficiente a oamenilor, animalelor, bunurilor materiale împotriva efectelor dezastrelor are în 

vedere în principal : 

■   instruirea persoanelor cu responsabilităţi în domeniu, a structurilor şi forţelor de 

intervenţie şi pregătirea populaţiei pentru cunoaşterea regulilor de comportare. Se realizează 

prin planificarea şi executarea unui program de instruire şi pregătire adecvat acestui scop. 

Exemplu poate servi Plamul pregătirii protecţiei civile a raionului Ungheni pentru anul 

2017 (Anexa nr.1). 

■  protecţia individuală prin pregătirea locuinţei, a familiei şi respectarea regulilor de 

comportare în fiecare fază a dezastrului. 

■  protecţia colectivă – asigurându-se în funcţie de situaţie: părăsirea temporară a zonei 

periclitate, evacuarea sau relocarea (mutarea definitivă) fie potrivit planurilor de apărare, fie 

pe baza corectivelor aduse acestora după dezastru. 

Pregătirea forţelor de intervenţie profesioniste se realizează în cadrul Direcției Situații 

ExcuIpționale Ungheni, în baza ordinelor Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale, a 

planurilor anuale de pregătire şi în funcţie de specificul structurii, iar pregătirea personalului 

din administraţia publică locală se realizează în cadrul Centrelor de Pregătire, pe baza 

planurilor de pregătire aprobate de preşedintele raionului Ungheni. 

 

Activităţi în timpul producerii dezastrului 

Activităţile pe care le organizează şi desfăşoară sau la care participă structurile de 

protecţie civilă în timpul producerii dezastrelor ţin seama de faptul că acestea au loc prin 

surprindere şi se manifestă pe o anumită perioadă de timp. 

Eficienţa protecţiei în timpul dezastrului mult depinde de acţiuni de alarmare şi 

corectitudinea respectării regulilor de comportare de către fiecare cetăţean ca persoană 

particulară sau investită cu responsabilităţi la locul său de muncă. 

În timpul producerii dezastrelor structurile protecţiei civile şi formaţiunile protecţiei 

civile desfăşoară, potrivit planurilor şi procedurilor elaborate, acţiuni de protecţie care 

cuprind în principal : 

 supravegherea şi controlul zonelor de risc rezultate; 

 înştiinţarea şi avertizarea populaţiei despre pericolul dezastrului prin introducerea 

sirenelor şi semnalului “ATENŢIE  TUTUROR”; 

 evacuarea din zona de pericol şi adăpostirea populaţiei în edificii de protecţie; 

 transportarea, organizarea punctelor de primire şi distribuire a mijloacelor de protecţie 

individuală, utilizarea mijloacelor de protecţie individuală; 

 introducerea de restricţii privind consumul şi circulaţia – după caz; 
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 protecţia animalelor, bunurilor şi valorilor de patrimoniu.  

 

Activităţi postdezastru 

Activităţile protecţiei civile în perioada care succede dezastrului urmăresc să asigure 

continuarea protecţiei în zonele periclitate prin menţinerea măsurilor aplicate anterior şi 

desfăşurarea acţiunilor de intervenţie. 

Scopul acţiunilor de intervenţie îl constituie 

localizarea şi înlăturarea urmărilor,  având ca obiectiv 

principal salvarea oamenilor şi diminuarea pierderilor.  

Lucrări de salvare-deblocare în situaţii 

excepţionale – complex de lucrări incluzând localizarea 

(limitarea) focarului situaţiei excepţionale, căutarea şi 

salvarea oamenilor, acordarea primului ajutor medical 

sinistraţilor şi evacuarea lor în caz de necesitate. 

Lucrări de depanare-restabilire în situaţii excepţionale – lucrările primordiale efectuate 

în zona situaţiei excepţionale în vederea consolidării sau distrugerii suporţilor clădirilor, care 

ameninţă să se prăbuşească, de reparaţie şi restabilire, conform schemelor provizorii, a 

obiectelor de importanţă vitală pentru populaţia sinistrată şi salvatori, precum şi lucrările de 

degajare şi dezinfectare a încăperilor şi construcţiilor. 

În paralel cu activităţile specifice de conducere pe care le desfăşoară structurile 

protecţiei civile şi autorităţile publice (centrale şi locale) – activare, culegere date, analiză, 

elaborarea deciziilor şi transmiterea dispoziţiilor, coordonarea, asigurarea cooperării – 

potrivit planului de protecţie şi intervenţie se realizează acţiuni de intervenţie care vizează :  

- informarea populaţiei prin folosirea intensă a mass-mediei; 

- cercetarea-căutarea prin elementele de căutare ale protecţiei civile şi subunităţile 

specializate pentru diferite tipuri de reţele în vederea depistării supravieţuitorilor şi 

victimelor, a avariilor la reţele, distrugerilor la clădiri, căilor de acces blocate, pericolului 

de incendii şi alte riscuri complementare; 

- întreruperea alimentării cu gaze şi energie electrică a zonelor grav afectate pentru 

evitarea incendiilor; 

- deblocarea şi salvarea supravieţuitorilor; 

- degajarea căilor de acces către obiectivele prioritare de intervenţie; 

- primul ajutor, ajutorul medical de urgenţă, transportul traumatizaţilor şi spitalizarea; 

- refacerea unor avarii la reţelele comunale pentru prevenirea amplificării dezastrului 

- evacuarea sinistraţilor şi realizarea de locuri (tabere, edificii) destinate pentru adăpostirea 

acestora; 
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- organizarea transportului şi distribuţiei apei potabile, alimentelor şi articolelor de 

îmbrăcăminte pentru sinistraţi; 

- supravegherea şi controlul zonelor afectate, pentru stabilirea priorităţilor şi organizarea 

conlucrării între forţele participante; 

- realizarea măsurilor de ordine, pază şi îndrumarea circulaţiei; 

- supravegherea factorilor de mediu, a surselor de pericol complementare (chimic, nuclear) 

şi neutralizarea acestora dacă este cazul; 

- organizarea unor puncte de primire şi evidenţă a persoanelor decedate, pentru 

identificarea lor de către rude şi rezolvarea operativă a formalităţilor legale necesare;  

- înhumarea persoanelor decedate. 

Acţiunile de intervenţie sunt în seama formaţiunilor Protecţiei Civile subordonate 

Comisiilor pentru Situaţii Excepţionale, fomaţiunilor specializate ale Protecţiei Civile. 

 

Activităţi  pe termen  lung 

Aceste activităţi sunt o continuare a acţiunilor de localizare şi înlăturare a urmărilor 

dezastrelor şi au drept scop restabilirea vieţii social-economice şi restabilirea zonelor 

afectate. 

La aceste activităţi de durată, în afara de forţele şi mijloacele care au desfăşurat 

acţiuni de intervenţie, participă deţinătorii şi proprietarii construcţiilor (instalaţiilor) afectate 

şi alte unităţi specializate. 

Activităţile pe termen lung cuprind în afară de unele din măsurile anterioare care se 

continuă, acţiuni care au în vedere : 

- îndepărtarea construcţiilor distruse total de către dezastru; 

- deblocarea căilor de circulaţie şi curăţirea locurilor de dărâmături; 

- consolidarea unor construcţii avariate pentru împiedicarea prăbuşirii lor; 

- refacerea avariilor la reţele şi a sistemului de canalizare; 

- reabilitarea unităţilor economice vitale pentru viaţa colectivităţii; 

- organizarea relocării pentru persoanele şi familiile care trebuie strămutate din zonele 

afectate. 

Pe durata acestei perioade formaţiunile şi subunităţile Protecţiei civile desfăşoară acţiuni 

potrivit specializării şi dotării pe care o deţin, îndeosebi pentru lucrări de deblocare. 

 

Urmare a producerii unor situații de urgență se vor desfășura următoarele activități: 

a) în cazul producerii inundaţiilor: 

 evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale afectate ca urmare a producerii 

inundaţiilor; 

 relocarea persoanelor sinistrate; 
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 acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor afectate; 

 participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi 

medicamente; 

 serviciile profesioniste pentru situaţii excepționale vor interveni, în cooperare cu 

serviciile voluntare şi cu alte formaţiuni specializate pentru limitarea proporţiilor 

dezastrului şi înlăturarea consecinţelor acestuia cu mijloacele din dotare;  

b) în cazul alunecărilor de teren: 

 evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale; 

 relocarea de urgenţă a persoanelor sinistrate; 

 măsuri de căutare salvare a eventualelor victime; 

 acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor afectate; 

 evaluarea efectelor generate de alunecările de teren prin echipe de experţi. 

c) în cazul producerii unui seism: 

 cercetarea raionului şi delimitarea zonelor (construcţiilor) cu grad ridicat de pericol 

de către formaţiunile de cercetare; 

 amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea pr imului ajutor, 

trierea şi evacuarea populaţiei (salariaţilor) şi a bunurilor materiale;  

 participarea la amenajarea şi asigurarea funcţionării punctelor de adunare sinistraţi; 

 participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi 

medicamente; 

 acţiuni ale subunităţilor specializate pentru localizarea şi înlăturarea urmărilor avariilor 

la reţelele de utilitate publică şi stingerea incendiilor precum şi reabilitarea zonei; 

 pe timpul intervenţiei se va avea în vedere permanent existenţa pericolului apariţiei unui 

dezastru complementar. 

d)  în cazul producerii de înzăpeziri: 

 închiderea temporară a sectorului de drum; 

 salvarea persoanelor; 

 intervenţia cu mijloace specializate a proprietarului infrastructurii rutiere; 

 acordarea ajutorului medical calificat persoanelor afectate. 

e) în cazul accidentelor chimice:  

 executarea cercetării regiunii contaminate, identificarea naturii şi concentraţiei 

substanţelor toxice industriale, delimitarea raionului, a zonelor cu concentraţii ridicate şi 

grad ridicat de pericol, prin semnalizare vizibilă, de către formaţiunile de cercetare; 
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 izolarea sursei contaminării se va realiza numai de către 

specialişti, echipați cu costume de protecţie, aparate izolante 

şi scule necesare remedierii avariei; 

 realizarea unui perimetru de securitate prin măsuri de 

restricţie a circulaţiei şi limitarea accesului în zonă; 

 aplicarea primelor măsuri de prim ajutor persoanelor 

contaminate sau rănite, într-un loc special amenajat, astfel 

amplasat încât să fie la o distanţă mai mare de 100 m de sursa 

toxică şi în direcţie opusă celei în care bate vântul; 

 luarea măsurilor de protecţie a personalului de intervenţie; 

 limitarea extinderii contaminării se va efectua prin realizarea 

perdelelor de apă; 

 decontaminarea se va executa din partea opusă vântului; 

 punctele de decontaminare vor fi amenajate în afara zonelor 

contaminate; 

 utilajele care au fost folosite pentru acţiuni de intervenţie în interiorul raionului 

contaminat vor executa decontaminarea totală după ce se scot din raion şi au executat 

decontaminarea iniţială; 

 personalul care a executat decontaminarea, execută decontaminare proprie după 

terminarea misiunii.  

f) în cazul producerii unor incendii: 

 pe timpul intervenţiei se va ţine cont de direcţia de propagare a incendiilor avându-se 

în vedere pericolul apariţiei unor noi incendii; 

 participarea în cooperare cu serviciile voluntare pentru situaţii excepționale pentru: 

 stingerea incendiilor; 

 salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor aflate în 

pericol; 

 acordarea primului ajutor medical, trierea şi evacuarea populaţiei 

precum şi a bunurilor materiale; 

 limitarea proporţiilor dezastrului şi înlăturarea consecinţelor acestuia cu 

mijloacele din dotare; 

 asigurarea asistenţei medicale de urgenţă. 

Etapele de realizare a intervenției 

Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale: 
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 alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi subunităţilor profesioniste pentru situaţii 

excepționale, a serviciilor voluntare pentru situaţii excepționale şi ale echipelor 

specializate aparţinând furnizorilor de utilităţi publice şi grupurilor de suport tehnic; 

 informarea preşedintelui raionului și a Centrului Operaţional Naţional asupra situaţiei 

create; 

 desemnarea conducătorului intervenţiei; 

 deplasarea la locul intervenţiei; 

 intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor si realizarea dispozitivului 

preliminar de intervenţie; 

 transmiterea dispoziţiilor preliminare; 

 recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 

 solicitarea constituirii, la nevoie, a grupărilor operative cu forţe şi mijloace aparţinând 

raioanelor limitrofe; 

 evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 

 realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; 

 manevra de forţe; 

 localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 

 înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 

 regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 

 stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia 

acestuia; 

 întocmirea procesului-verbal de intervenţie, a raportului de intervenţie, a notelor de 

constatare, a rapoartelor operative cu 

evaluarea fizică şi valorică a pagubelor şi a 

raportului sinteză; 

 retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul 

acţiunii în locul de dislocare permanentă; 

 restabilirea capacităţii de intervenţie; 

 informarea Direcției Situații Excepționale; 

 analiza intervenţiilor şi evidenţierea 

măsurilor de prevenire/optimizare necesare. 

 

În toate situaţiile excepționale, forţele de intervenţie specializate acţionează conform 

domeniilor de competenţă, pentru: 
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a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi 

transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi 

materiale de primă necesitate; 

b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea 

populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi; 

c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de 

urgenţă; 

d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 

e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror 

integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei şi anume la: 

1. sediile serviciilor profesioniste pentru situaţii excepționale; 

2. sediile poliţiei; 

3. spitalele şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu 

secţii de chirurgie şi de urgenţă; 

4. clădirile instituţiilor cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor excepționale, 

în apărarea şi securitatea naţională; 

5. staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii 

esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate; 

6. garaje de vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii; 

7. rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă; 

8. clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum 

şi pentru căi de transport; 

9. clădiri de învăţământ; 

f) limitarea proporţiilor situaţiei excepționale specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu 

mijloacele din dotare. 

 

4.2  SURSE DE FINANȚARE      

Costurile prevenirii sunt actuale, iar beneficiile viitoare. Având în vedere faptul că prevenirea 

este o activitate permanentă, logistica trebuie să asigure derularea tuturor etapelor apărării 

împotriva dezastrelor, astfel:  

1. asigurarea finanțării programelor pentru diminuarea/eliminarea riscurilor 

asupra vieții și sănătății populației, mediului înconjurător, valorilor materiale și 

culturale;  

2. asigurarea finanțării și derulării programelor de îmbunătătire a dotării pentru 

gestionarea dezastrelor;  
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3. asigurarea resurselor necesare funcționării structurilor cu activitate în 

domeniul prevenirii și gestionării dezastrelor;  

4. finanțarea programelor pentru pregătirea autorităților și populației;  

5. constituirea, prin bugete, de fonduri pentru intervenție la dispoziția 

autorităților cu atribuții în managementul dezastrelor;  

6. constituirea și împrospătarea stocurilor de materiale necesare în situații de 

dezastre.  

În gestionarea situațiilor de urgență sunt constituite organisme și structuri după cum 

urmează:  

a) Consiliul Raional Ungheni 

b) Administrațiile Publice Locale de nivelul I (Primării) 

c) Comisia pentru Situații Excepționale 

d) Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne: 

o Direcția Situații Excepționale Ungheni 

o Inspectoratul de Poliţie Ungheni 

e) Instituţiile publice şi autorităţile publice descentralizate/deconcentrate: 

o Inspecția ecologică Ungheni 

o ÎSS "Silva-Centru" Ungheni 

o IM Apă Ungheni 

o Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni » 

o Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

o Direcția Agricultură și Alimentație/Securitate  Publică  

o Serviciul relații funciare și cadastru 

o Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Ungheni 

o Direcția educație Ungheni 

o Centrul Sănătate Publică Raional Ungheni 

Finanțarea acțiunilor preventive, de intervenție și reabilitare se face prin bugetul de 

stat, bugetele locale ale primăriilor, orașelor, municipiilor și raioanelor, precum și ale 

instituțiilor și operatorilor economici, din alte surse interne și internaționale.  

Finanțarea măsurilor și acțiunilor de protecție și supraviețuire a populației pe timpul și după 

producerea situațiilor de urgență se face astfel:  

1. prin bugetele locale, daca situația excepțională s-a produs la nivelul unității 

administrativ-teritoriale respective;  

2. prin bugetul de stat, dacă situația excepțională s-a produs la nivel național sau la 

nivelul mai multor raioane;  
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Structura bugetului de stat nu permite identificarea cheltuielilor individuale de 

prevenire, pregătire și de răspuns. 

Serviciului  Protecție  Civilă  și  Situații  Excepționale    efectuează  o  planificarea  

bugetară  proprie  în conformitate  cu  planul  financiar  de  strategie  sectorială  de  3  ani,  

cu  toate  acestea,  fondurile  efectiv disponibile sunt limitate și acoperă doar salariile 

personalului și costul operațional ale organizațiilor de PC, dar  nu  oferă  suficiente  mijloace  

financiare  pentru  reducerea  riscului  de  dezastre  (RRD)  și  de  gestionare  a cheltuielile  

cu managementul  riscului  în caz de dezastre  (MRD),  instruiri şi  și modernizarea 

echipamentelor, prin  urmare,  SPCSE  încearcă  să  obțină  fonduri  suplimentare  pentru  a  

acoperi  aceste  costuri  prin  proiecte externe.  

Sunt necesare măsuri care sa fundamenteze alegerea priorităților în activitatea 

preventivă ți pentru gestionarea resurselor disponibile la diferite niveluri de suport tehnic 

pentru intervenție, în cazul producerii situațiilor excepționale: 

 Revizuirea si sporea cadrului instituțional național PC pentru a oferi  /  a  crea  o  

capacitate  adecvată  pentru  dezvoltarea  și  punerea  în  aplicare  a  sistemului  de 

urmărire a alocării bugetare RRD; 

 Elaborea și implementare unei metodologii de urmărirea a alocărilor bugetare RRD și 

un sistem  de  înregistrare  în  cadrul  sistemului  național  și  de  a  o  reproduce  la  

nivel  local.   

 Elaborea și implementare unei metodologii de evaluare a cheltuielilor RRD care are 

indicatori cuantificabili simpli și care arată impactul fiscal al RRD. 
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4.3. PLAN DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI PREVENTIVE ȘI OPERAȚIONALE/DE INTERVENȚIE PENTRU MANAGEMENTUL RISCURILOR DE DEZASTRE  
ÎN RAIONUL UNGHENI 

 2018 - 2022  
 

Nr 

d /r 

Denumire măsură / acțiune Surse de finanțare Perioada de 

timp 

Responsabili Parteneri 

 

Măsuri de prevenire și pregătire pentru a face față riscurilor de dezastre  

Hazarde naturale 

1.  Măsuri comprehensive de informare şi educare 
pentru a spori gradul de pregătire a cetăţenilor în 
cazul calamităţilor naturale 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Direcția educație  

 Primăriile orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale  

2.  Evitarea amplasării obiectivelor industriale sau a 
altor construcţii în zonele în care asigurarea 
stabilităţii straturilor nu se poate realiza sau este 
foarte costisitoare 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Arhitectul-șef al raionului Ungheni 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Primăriile orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni 

 

3.  Informarea oportună a populaţiei privind zonele de 
risc 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Direcția agricultură și alimentație 

 Secția economie și reforme 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Primăriile orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni 

 ONG-uri locale 
 

4.  Campanii de informare și educare „Cum ne 
protejam de ger, viscole, ninsori, ploi torențiale, 
furtuni” 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Direcția educație  

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Primăriile orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni 

 ONG-uri locale 
 

5.  Campanii de informare și pregătire a cetățeniilor 
pentru situații de urgență – „Ghidul cetățeanului 
pentru situații de urgență” 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Direcția educație  

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Primăriile orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

6.  Educarea populaţiei pentru protejarea albiei 
râurilor faţă de poluarea cu deşeuri solide 
(rumeguş, gunoaie) şi lichide 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

7.  Campanii de informare privind cauzele secetei, 
modalitățile de prevenire, precum și acțiunile de 
protecție și intervenție individuală și de grup   

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția educație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 
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Ungheni  

8.  Instruirea personalului și beneficiarilor despre 
regulile de conduită în situațiile de risc 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția educație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

9.  Informarea periodică a elevilor și angajaților 
despre dezastrele naturale și măsurile de protecție  

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Direcția educație 

 Instituțiile preuniversitare din raion 

 Agenți economici 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

10.  Organizarea și desfășurarea aplicațiilor practice cu 
elevii și angajații din instituțiile de învățămînt în 
vederea respectării măsurilor de protecție în cazul 
dezastrelor naturale 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Direcția educație 

 Instituțiile preuniversitare din raion 
 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

11.  Cultivarea culturilor agricole în fâşii alternative 
 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Servicul relații funciare și cadastru  

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici din agricultură 
 

12.  Aplicarea benzilor înierbate Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Servicul relații funciare și cadastru  

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

13.  Crearea echilibrului între ecosistemele naturale și 
agricole prin majorarea suprafețelor forestiere, 
plantațiilor multianuale și pajiștilor  

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Servicul relații funciare și cadastru  

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

14.  Îmbunatăţirea managementului pădurilor în zonele 
inundabile 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Servicul relații funciare și cadastru  

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

15.  Mărirea gradului de siguranță a construcțiilor 
hidrotehnice existente  

Interne  & Externe 2018 - 2022  Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 ÎM „Apă – Canal”  

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

16.  Incurajarea reducerii pierderilor de apă la 
consumatorii casnici 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 ÎM „Apă – Canal”  

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 
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17.  Elaborarea unui Plan de măsuri privind reducerea 
efectelor secetei, prevenirea și combaterea 
degradării terenurilor și deșertificării pe termen 
scurt și mediu 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Direcția economie și reforme 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici din agricltură 

 ONG-uri locale 

18.  Evaluarea și propunerea listei amplasamentelor 
pentru realizarea noilor amenajări de irigații 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Direcția agricultură și alimentație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 ÎS „Stațiunea tehnologică pentru irigare Ungheni” 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

19.  Elaborarea unui program de dezvoltare a 
capacităţilor de adaptare la efectele schimbărilor 
climatice a factorilor interesaţi (activități de 
instrure, asistență și consultanță, schimburi de 
bune practici)  

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Direcția educație 

 Direcția agricultură și alimentație  

 Secția economie și reforme 

 Servicii publice descentralizate și desconcentrate 
specializate 
 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Primarii orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni  

 Instituțiile preșcolare și 
preuniversitare din raion 

 Intituțiilre de sănătate publică 
(spitalul raional.centre,oficii) 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale  
 

20.  Elaborarea  unui plan  de comunicare pentru 
informarea și sensibilizarea populației privind  
adaptarea la schimbările climatice și atenuarea 
efectelor negative ( campanii de sensibilizare, 
informare şi educaţie) 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Inspecția ecologică Ungheni 

 Direcția agricultură și alimentație  

 Secția economie și reforme 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

21.  Elaborarea proiectelor pentru  reducerea efectelor 
negative ale schimbările climatice și identificarea 
donatorilor pentru finanțarea Implementării lor 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția educație  

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

Hazarde tehnogene 

22. 

 

Elaborarea Planurilor interne de urgență/Planurilor 
de măsuri în caz de situații excepționale 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni 

 Direcția educație 

 Instituții publice 

 Serviciile publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 
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 Instituții preșcolare și preuniversitare din raion 

 Agenți economici 

 

22.  Organizarea sesiunilor de instruire privind 
prevenirea incendiilor și comportamentul în cazul 
apariției incendiilor 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Direcția educație 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Primăriile orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni 

 Instituțiile publice 

 Instituțiile preșcolare și 
preuniversitare din raion 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

23.  Promovarea și respectarea regulilor de apărare 
împotriva incendiilor (fâșii de protecție, 
interzicerea focului deschis, etc) 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Direcția educație 

 Serviciile publice desconcentrate 
specializate 

 Primăriile orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni 

 Instituțiile publice 

 Instituțiile preșcolare și 
preuniversitare din raion 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

24.  Campanii de prevenire a accidentelor feroviare Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Serviciile publice desconcentrate 
specializate 

 Primăriile orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni 

 ÎS „Calea ferată din Moldova, stația 
feroviară Ungheni 

 Instituțiile publice 

 Instituțiile preșcolare și 
preuniversitare din raion 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

25.  Campanii de siguranță rutieră / instruiri privind 
respectarea regulilor de circulație 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni  Instituțiile de pregătire a 
conducătorilor auto 

 Primăriile orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni 

 Instituțiile preșcolare și 
preuniversitare din raion 

 ONG-uri locale 

26.  Campanii de promovare a transportului public şi a 
celui alternativ - mersul pe jos și cu bicicleta 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Inspecția ecologică Ungheni 

 Serviciile publice desconcentrate 
specializate 

 Primăriile orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni 

 ÎS „Calea ferată din Moldova, stația 
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feroviară Ungheni 

 Instituțiile publice 

 Instituțiile preșcolare și 
preuniversitare din raion 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

27.  Dezvoltarea şi întreţinerea unei infrastructuri 
rutiere sigure cu o componentă specială dedicată 
sistemelor de transport inteligente – STI 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Agenți economici 

 Serviciile publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 ÎS „Administrația de Stata a 
Drumurilor” 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

28.  Îmbunătăţirea siguranţei infrastructurii şi a 
mijloacelor de semnalizare orizontală şi verticală 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Agenți economici 

 Serviciile publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

29.  Educarea populației privind comportamentul în caz 
de depistare a munițiilor neexplodate 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția situații excepționale Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Agenți economici 

 Serviciile publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

30.  Educarea populației și APL privind comportamentul 
și măsurile  în caz de avarii cu degajarea (cu 
pericol de degajare) substanțelor chimic 
periculoase 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția educație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

31.  Informarea și educarea cetățenilor privind 
comportamentul în caz de prăbușire bruscă a 
edificiilor, construcțiilor 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția educație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

32.  Informarea populației, APL  și agenților economici 
privind avariile produse și sistarea funcționalității 
sistemelor de asigurare vitală 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 
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33.  Inventarierea infrastructurilor critice pe domenii 
de activitate 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

34.  Elaborarea și implementarea programelor locale 
de conştientizare şi sensibilizare privind siguranţa 
rutieră şi de prevenire a accidentelor rutiere 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Direcția educație 

 Instituțiile preșcolare și 
preuniversitare din raion  

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

35.  Implementarea Programului de Educaţie Rutieră 
pentru unităţile de învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial şi liceal cu ore practice în „Orășelul 
copiilor”  

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Direcția educație 

 Instituțiile preșcolare și preuniversitare din raion  

 Primarii orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni  

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

36.  Îmbunătăţirea calităţii instruirii oferite de şcolile 
de şoferi şi centrele de pregătire profesională 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Direcția educație 

 Centrele de instruire a conducătorilor auto  

 Primarii orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni  

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

37.  Îmbunătăţirea capacităţii de supraveghere prin 
intermediul sistemelor de supraveghere video 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni   

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

38.  Difuzarea informațiilor pe ecranele LED din 
municipiul Ungheni pentru prevenirea accidentelor 
rutiere 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Primăria municipiului Ungheni 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

39.  Desfășurarea activităților demonstrative de 
intervenție in situații de risc de către personalul 
specializat (pompieri, protecție civila) 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Direcția educație 

 Instituțiile preșcolare și preuniversitare din raion  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Primarii orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni  

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 
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40.  Dezvoltarea parteneriatelor cu autoritățile publice 
locale în vederea informării cetățenilor despre 
riscurile de dezastre existente și măsurile de 
prevenire a lor 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Direcția educație 

 Instituțiile preșcolare și preuniversitare din raion  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Primarii orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni  

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

41.  Elaborarea unui program de dezvoltare a 
capacităţilor de adaptare la efectele schimbărilor 
climatice a factorilor interesaţi (activități de 
instrure, asistență și consultanță, schimburi de 
bune practici)  

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Direcția educație 

 Instituțiile preșcolare și preuniversitare din raion 

 Intituțiilre de sănătate publică ( centre,oficii) 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Primarii orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni  

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

42.  Elaborarea  unui plan  de comunicare privind  
atenuarea și adaptarea la schimbările climatice      
( campanii de sensibilizare, informare şi educaţie) 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Inspecția ecologică Ungheni 

 Direcția agricultură și alimentație  

 Secția economie și reforme 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Primarii orașelor, comunelor, 
satelor din raionul Ungheni  

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

Hazarde biologico - sociale 

46. 

 

Elaborarea şi implementarea planurilor de 
siguranţă a apei potabile cu măsuri privind 
protecţia surselor şi gestionarea durabilă a 
sistemelor de apeduct, îmbunătăţirea calităţii apei 
potabile 

Interne  & Externe 2018 - 2020  Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 ÎM „Apă – Canal” 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

43.  Dezvoltarea capacităţilor umane şi instituţionale 
ale serviciilor de sănătate pentru supravegherea 
calităţii apei potabile şi a maladiilor condiţionate 
de apă 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția educație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

44.  Educaţie pentru sanătătatea populaţiei prin 
promovarea practicilor de igienă, prevenirea 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 
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îmbolnăvirilor, protecţia şi folosirea raţională a 
resurselor de apă potabilă 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția educație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

45.  Campanii de conștientizare a publicului privind  
necesitatea tratării apelor uzate 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 ÎM „Apă – Canal” 

 Direcția educație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

46.  Educarea populației privind utilizarea rațională a 
apei 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 ÎM „Apă – Canal” 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția educație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

47.  Curățarea izvoarelor și fântânilor 

 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 ÎM „Apă – Canal” 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

48.  Educarea și informarea populației privind 
respectarea regulilor de întreținere a animalelor 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Direcția raională pentru siguranța animalelor  

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

49.  Campanii de combatere a bolilor contagioase la om 
și la animale (vaccinarea, nimicirea animalelor 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Direcția raională pentru siguranța animalelor  

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
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sălbatice infectate, etc)  IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

Ungheni 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

50.  Protecţia rezervaţiilor naturale şi a biodiversităţii Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Inspecția ecologică Ungheni 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

51.  Organizare cercetări chimice,  control şi 
supraveghere a contaminării 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 Direcția agricultură și alimentație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

52.  Cartografierea categoriilor de persoane sociale 
vulnerabile și monitorizarea lor de catre APL 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția asistență socială și protecție a familiei 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

53.  Informarea populației despre menținerea unei 
igiene corecte în vederea combaterii și prevenirii 
maladiilor 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția asistență socială și protecție a familiei 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția educație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Instituții preșcolare și 
preuniversitare din raion 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

54.  Vaccinarea și controlul sistematic al categoriilor 
vulnerabile  

Interne  & Externe 2018 - 2022  IMSP Centrul de sănătate 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția asistență socială și protecție a familiei 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 
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Ungheni  

55.  Comunicarea și colaborarea intersectorială  mai 
eficientă  in vederea monitorizării și prevenirii 
riscurilor în rândul persoanelor vulnerabile 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția asistență socială și protecție a familiei 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția educație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice desconcentrate 
specializate 

 Instituții preșcolare și 
preuniversitare din raion 

 Centrele de servicii sociale 
comunitare 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

56.  Desfășurarea activităților comune de prevenire și 
intervenție în cazul situațiilor de urgență 
(medicină, învățămînt, poliție,asistență socială, 
protecție civila, APL) 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni Centrul 
raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Direcția asistență socială și protecție a familiei 

 Direcția educație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Instituții preșcolare și 
preuniversitare din raion 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

57.  Organizarea și desfășurarea activităților de 
informare a elevilor și părinților despre riscurile 
biologico-sociale și a metodelor de protecție contra 
lor 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni Centrul 
raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Direcția asistență socială și protecție a familiei 

 Direcția educație 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Instituții preșcolare și 
preuniversitare din raion 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

 Grupuri de Inițiativă Locale 

Diminuare riscuri de dezastre 

Hazarde naturale 

58.  Consolidarea digurilor din mun. Ungheni şi s. 
Frăsineşti  

Interne  & Externe 2018 - 2022  Consiliul raional Ungheni 

 Primăriile mun. Ungheni și com. Măcărești 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni Servicii publice 
descentralizate și desconcentrate 
specializate 

 Agenți economici 

59.  Consolidarea malurilor râului Prut în s. Frăsineşti, Interne  & Externe 2018 - 2022  Consiliul raional Ungheni  Comisia raională pentru situații 
excepționale 
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s. Buzduganii de Jos, Medeleni şi s .Sculeni   Primăriile com. Măcărești, com. Valea Mare, com. 
Petrești, com. Sculeni 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

60.  Reparaţia barajelor la 13 bazine acvatice din 
raionul Ungheni 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Consiliul raional Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

61.  Modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare 
cu apă în raionul Ungheni  

Interne  & Externe 2018 - 2022  Consiliul raional Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

62.  Implicarea agenților de mediu în verificarea 
parametrilor calitativi ai apelor reziduale 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Inspecția ecologică Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

63.  Compostarea și tratarea nămolului rezultat din 
stațiile de epurare și utilizarea acestuia ca 
îngrășământ în agricultură și silvicutură, după caz 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri  

 Inspecția ecologică Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

64.  Asigurarea terenurilor și bunurilor Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Companii de asigurări 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

65.  Stoparea alunecărilor de teren şi implementarea 
programelor de protejare a solurilor 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 



 

92 

 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

66.  Plantarea perdelelor forestiere de protecție și 
perdelelor antierozionale pentru diminuarea 
proceselor erozionale pe terenurile în pantă 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

67.  Evaluarea stării digurilor de protecție și 
fortificarea acestora pentru protejarea localităților 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

68.  Elaborarea și promovarea unei politici locale în 
domeniul gospodăririi resurselor de apă 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

69.  Utilizarea corespunzătoare a terenurilor și stoparea 
pășunatului excesiv 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

70.  Drenarea suprafețelor de versant cu potențial de 
alunecare din punct de vedere al înclinării pantei  

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

71.  Delimitarea ariilor afectate de grindină şi Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 
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cultivarea lor cu plante rezistente la grindină  Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

72.  Acoperirea plantaţiilor agricole cu plasă de 
protecție antigrindină (pomii fructiferi, viţa-de-vie 
etc.) 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

73.  Utilizarea unor culturi agricole care protejează 
versantul şi alternarea acestora cu benzile 
înierbate 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici din agricultură 

 ONG-uri locale 

74.  Terasarea versantului şi reîmpădurirea terenurilor Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici din agricultură 

 ONG-uri locale 

75.  Plantarea culturilor specifice zonei pedoclimatice 
și a soiurilor rezistente la condițiile nefavorabile 
adaptate la temperaturi ridicate 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici din agricultură 

 ONG-uri locale 

76.  Semănatul în limitele optime stabilite pentru 
fiecare cultură 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici din agricultură 

 ONG-uri locale 
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77.  Realizarea condițiilor optime de creștere și 
dezvoltare a plantelor prin fertilizare 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici din agricultură 

78.  Fortificarea și dotarea instituţiilor specializate din 
teritoriu responsabile de prevenirea şi lichidarea 
consecinţelor dezastrelor naturale, tehnogene, 
biologico - sociale 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Substația de Asistență Medicală de Urgență 
Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția asistență socială și protecție a familiei 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

79.  Reabilitarea infrastructurii rutiere Interne  & Externe 2018 - 2022  Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Primarii orașelor, comunelor, satelor din raionul 
Ungheni  

 ÎS „Administrația de Stat a 
Drumurilor” 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

80.  Colaborarea cu statele vecine în rezolvarea 
problemelor transfrontiere de mediu 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 IMSP Centrul de sănătate 

 Inspecția ecologică Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

Hazarde tehnogene 

81.  Elaborarea și implementarea politicilor în domeniul 
sănătăţii şi securităţii muncii  

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Inspecția teritorială de muncă Ungheni 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția asistență socială și protecție a familiei 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Instituțiile Publice 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

82.  Respectarea normativelor în construcție Interne  & Externe 2018 - 2022  Arhitect-șef al raionului Ungheni  

 Inspecția în construcții 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 
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83.  Modernizarea sistemelor de comunicaţii şi de 
informare în situaţii de urgenţă 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Instituțiile Publice 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

84.  Gestionarea și monitorizarea zonelor cu grad înalt 
de risc (porțiuni de drum cu accidente frecvente) 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

85.  Protecţia vehiculelor cu două roţi împotriva 
accidentelor 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

86.  Elaborarea/implementarea Planurilor de securitate 
a infrastructurii critice ale localităților 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

87.  Studii privind analiza cauzelor accidentelor rutiere 

 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

88.  Dotarea infrastructurii rutiere cu sisteme de ultimă 
generație de semnalizare 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

89.  Dotarea locuințelor cu echipament de protecție și 
semnalizare conform standardelor europene 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

90.  Dotarea instituțiilor publice cu echipamentul 
necesar pentru  situații de urgență 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Instituțiile Publice 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

91.  Crearea și dotarea echipelor benevole de pompieri 
salvatori 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 
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Hazarde biologico - sociale 

92.  Instituirea sistemelor de colectare /evacuare a 
deșeurilor în toate localitățile raionului 

Interne  & Externe 2018 - 2020  Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor 

 SRL „AVE – Ungheni” 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

93.  Supravegherea animalelor sălbatice Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Inspecția ecologică Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Asociația vânătorilor și pescarilor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

94.  Evidenta medicală a  persoanelor fără un loc stabil 
de trai 

Interne  & Externe 2018 - 2022  IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția asistență socială și protecție a familiei 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

95.  Cooperarea multisectorială pentru comunicarea cu 
cetățenii 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția Situații Excepționale 

 Secția administrație publică 

 Secția economie și reforme 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Direcția asistență socială și protecție a familiei 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Mass-media locală 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

96.  Amenajarea gropilor Bekker Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Inspecția ecologică Ungheni 

 Centrul raional de Sănătate Publică 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

Intervenție riscuri de dezastre 

Hazarde naturale 

97.  Amenajarea poligonului de deşeuri menajere solide 
a mun. Ungheni  

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor 

 SRL „AVE – Ungheni” 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 
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 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

98.  Reabilitarea și modernizarea stațiilor de tratare a 
apei din raionul Ungheni 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

99.  Construirea noilor stații de epurare a apelor 
reziduale 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

100.  Dotarea laboratoarelor de analize, achiziționare de 
echipamente pentru detecția scurgerilor/ 
pierderilor din rețele 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 ÎM „Apă – Canal” 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

101.  Înființarea pajiștilor culturalizate pe terenurile 
afectate de alunecări și acoperirea lor cu plantații 
forestiere 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici din agricultură 

 ONG-uri locale 

102.  Construirea facilităților de tratare, depozitare și 
utilizare a nămolului secundar/terțiar 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 ÎM „Apă – Canal” 

 Agenți economici 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 ONG-uri locale 

103.  Elabortarea Planurilor Urbanistice Generale ale 
localităților raionului 

 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Arhitectul-șef al raionului 

 Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 ONG-uri locale 

104.  Lucrări de amenajare a albiei prin scurtarea 
meandrelor, lărgirea şi adâncirea albiei minore, 
curăţirea periodică a albiei de aluviuni, drenarea şi 
îndiguirea lacurilor din luncă, etc 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 ÎM „Apă – Canal” 

 Agenți economici 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 ONG-uri locale 

105.  Construirea barajelor pentru lacurile de acumulare Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 
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 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

106.  Împădurirea zonelor și întreprinderea altor măsuri 
inginerești pentru terenurile supuse alunecărilor 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Agenți economici 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 ONG-uri locale 

107.  Utilizarea sistemelor antigrindină (rachetelor) și 
sistemelor de plase antigrindină 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Direcția agricultură și alimentație 

 Serviciul antigrindină Cornești 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 ONG-uri locale 

108.  Curățarea canalelor de evacuare a apelor pluviale 
în localitățile raionului 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni Servicii publice 
descentralizate și desconcentrate 
specializate 

 ONG-uri locale 

Hazarde tehnogene 

109.  Elaborarea Planurilor de măsuri pentru 
deszăpezirea drumurilor 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 ONG-uri locale 

110.  Realizarea lucrărilor de mentenanţă pentru 
exploatarea în siguranţă a construcţiilor 
hidrotehnice existente şi a echipamentelor 
aferente (lucrări de întreţinere şi reparaţii 
curente, modernizări, retehnologizări etc.) 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Întreprinderi Municipale 

 Agenți economici 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni Servicii publice 
descentralizate și desconcentrate 
specializate 

 ONG-uri locale 

111.  Consolidarea infrastructurii critice și protecția 
acesteia pentru a diminua și neutraliza o 
amenințare, un risc sau un punct vulnerabil 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Întreprinderi Municipale 

 Agenți economici 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 ONG-uri locale 

112.  Cooperarea transfrontalieră pentru protecția Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 
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infrastructurii critice  Întreprinderi Municipale 

 Agenți economici 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 ONG-uri locale 

113.  Amenajare piste pentru bicicliști Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Agenți economici  

 ONG-uri locale 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Direcția Situații Excepționale 
Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

114.  Dotarea instituțiilor școlare,  APL cu sisteme de 
avertizare timpurie 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Direcția educație 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 ONG-uri locale 

115.  Evaluarea/expertiza tehnică a clădirilor multi 
etajate 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Inspecția în construcții 

 Arhitectul-șef al raionului 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Comisia raională pentru situații 
excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 ONG-uri locale 

116.  Eficientizarea sistemelor informatice privind 
avertizarea fenomenelor extreme, periculoase 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații excepționale 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

117.  Stabilirea existenței mijloacelor mobile de 
asigurare cu energie electrică, etc 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Comisia raională pentru situații excepționale 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

118.  Dotarea IMSP Spitalul Raional Ungheni cu un 
Generator electric 80 – 100 KW pentru asigurarea 
cu energie electrică autonomă în caz de dezastru 

Interne  & Externe 2018 - 2022  IMSP Spitalul Raional Ungheni 

 Comisia raională pentru situații excepționale 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

Hazarde biologico - sociale 

119.  Crearea serviciului coroner Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Substația de Asistență Medicală de Urgență 
Ungheni 

 Inspectoratul de poliție a raionului Ungheni 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Instituțiile Publice 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 
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120.  Construirea stației de sortare și tratare a diverselor 
tipuri de deșeuri (colectare selectivă a deșeurilor, 
reciclarea deșeurilor) 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor 

 SRL „AVE – Ungheni” 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

121.  Depozitarea deșeurilor periculoase conform 
standardelor și incinerarea acestora   

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

 Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor 

 SRL „AVE – Ungheni” 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

122.  Evaluarea minuţioasă a riscurilor pentru 
identificarea domeniilor-cheie de intervenţii, care 
ar preveni şi/sau reduce impacturile asupra 
sănătăţii/culturilor ale viitoarelor secete 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Direcția agricultură și alimentație 

 Secția economie și reforme 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici în agricultură 

 ONG-uri locale 

123.  Asigurarea cu  mijloace financiare necesare pentru 
colectarea, transportarea, depozitarea, tratarea 
deșeurilor din activități medicale, cu neutralizarea 
deșeurilor medicale prin autoclavare 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Centrul raional de Sănătate Publică Ungheni 

 IMSP Centrul de sănătate Ungheni 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 ONG-uri locale 

124.  Asigurarea unui cadru disciplinar la nivel 
instituțional pentru respectarea Legii antifumat în 
scopul diminuării acestui risc asupra populației 
nefumătoare 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Primăriile orașelor, comunelor, satelor 

 Direcția educație 

 Direcția Situații Excepționale Ungheni 

 Centrul raional de Sănătate Publică Ungheni 

 IMSP Centrul de sănătate 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 Instituțiile Publice 

 Instituțiile preuniversitare din raion 

 ONG-uri locale 

125.  Procurarea unui aparat digital radiologic pentru 
examinarea contingentului de risc la tuberculoză 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Centrul raional de Sănătate Publică Ungheni 

 IMSP Centrul de sănătate Ungheni 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 Instituții Publice 

 Instituțiile preuniversitare din raion 

 ONG-uri locale 

126.  Asigurarea populației din raionul Ungheni cu iod 
profilacic 

Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Centrul raional de Sănătate Publică Ungheni 

 IMSP Centrul de sănătate Ungheni 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 Instituții Publice 

 Instituțiile preuniversitare din raion 

 ONG-uri locale 

127.  Crearea Fondului raional epidemiologic Interne  & Externe 2018 - 2022  Comisia raională pentru situații excepționale 

 Consiliul Raional Ungheni 

 Centrul raional de Sănătate Publică Ungheni 

 IMSP Centrul de sănătate Ungheni 

 IMSP Spitalul raional Ungheni 

 Servicii publice descentralizate și 
desconcentrate specializate 

 Agenți economici 

 Instituții Publice 
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CAPITOLUL V ACTE NORMATIVE, STRUCTURI ORGANIZATORICE, RESPONSABILITĂȚI 

 

5.1 ACTELE NORMATIVE DE REFERINȚĂ  

 

Politicile în domeniul protecţiei civile şi managementului riscurilor de dezastre nu sunt 

expuse într-un singur document. Cu toate acestea, există acte legislative, care descriu 

sistemul ce guvernează protecţia civilă şi gestionarea riscului dezastrelor: 

 

 Legea nr. 271 cu privire la protecţia civilă (1994), care defineşte principiile 

fundamentale de organizare a protecţiei civile la toate nivelele şi stabileşte sarcinile 

şi cadrul juridic al activităţii în acest domeniu ale autorităţilor publice, instituţiilor, 

întreprinderilor, organizaţiilor, precum şi a cetăţenilor. 

 Legea nr. 93 cu privire la Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (2007), 

care stabileşte cadrul legal, principiile de activitate, atribuţiile, obligaţiile şi 

drepturile efectivului Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, precum şi 

condiţiile necesare îndeplinirii serviciului şi activităţilor în subdiviziunile lui. 

 Hotărârea Guvernului nr. 1340 cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a 

Republicii Moldova (2001) stabileşte componenţa nominală a Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale, precum şi Regulamentul Comisiei. Comisia pentru Situații Excepționale 

este principala structură de coordonare, condusă de Prim-ministru. Aceasta ia măsuri 

specifice cu scopul reducerii riscului situațiilor excepționale și în eventualitatea în 

care acestea au loc, organizează înlăturarea consecințelor și asigură protecția 

teritoriului și a populației. 

 Legea nr. 267 privind apărarea împotriva incendiilor (1994) care stabileşte bazele 

juridice, economice şi sociale ale protecţiei contra incendiilor în republică şi 

reglementează coordonarea în domeniul combaterii incendiilor. 

 

Alte legi şi hotărâri ale Guvernului abordează asemenea aspecte precum securitatea nucleară 

şi chimică, gestionarea deşeurilor toxice, gestionarea riscului inundaţiilor, transportul 

materialelor periculoase, apărarea împotriva incendiilor, protecţia sănătăţii publice, 

instruirea privind protecţia civilă, supravegherea de stat în domeniul protecţiei civile, etc.  

 

Importanţa reducerii riscului dezastrelor şi adaptarea la schimbările climatice este enunţată 

în câteva documente de dezvoltare strategică, însă, cu toate acestea, nu există mecanisme 

eficiente de implementare şi resurse financiare adecvate pentru desăvârşirea realizării 

obiectivelor de gestionare a riscului dezastrelor.  

 

Procesul de identificare, analiză și evaluare a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni s-a 

realizat în baza următoarelor acte normative: 
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 Legea nr.271-III din 9 noiembrie 1994 privind protecţia civila;  

 Legea  93/2007  Serviciului  Protecţiei  Civile  şi  Situaţiilor  Excepţionale; 

 Legea nr.212 din 24 iunie 2004 “Privind Starea de Urgenţă, Asediu şi Război” 

 Legea  nr.  267 din 9  noiembrie  1994  cu  privire  la  protecţia  împotriva incendiilor; 

 Hotărârea Guvernului nr.1076 din 16  noiembrie  2010  “Privind  clasificarea  situaţiilor  

excepţionale,  colectarea  şi prezentarea informaţiei în domeniul populaţiei şi 

teritoriului în caz de urgenţe”;  

 Hotărârea  Parlamentului  nr. 1318-XII  din  3 Februarie  1993 "Cu privire la aderarea 

Republicii Moldova la unele convenţii internationale "; 

 Hotărârea  Guvernului  nr.  1340  din  4  decembrie  2001  privind  Comisia pentru 

Situaţiile Excepţionale a Republicii Moldova; 

 Hotărârea  Guvernului  nr.  282  din  14  martie  2005  privind  aprobarea Regulamentului 

de instruire în domeniul protecţiei civile; 

 Hotărârea  Guvernului  nr.1048  din  6  octombrie  2005  cu  privire  la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea sistemului de transmisiuni şi  înştiinţare  în  caz  de  

pericol  sau  în  caz  de  apariţie  a  unei  situaţii excepţionale; 

 Hotărârea  Guvernului  nr.  1076  din  16  noiembrie  2010  cu  privire  la clasificarea 

situaţiilor excepţionale şi modului de acumulare şi prezentare a informaţiei în domeniul 

protecţiei civile; 

 Hotărârea  Guvernului  nr.928 din  8  octombrie  2010  cu  privire  la aprobarea  

Regulamentului  privind  organizarea  şi  exercitarea supravegherii statului in domeniul 

protecţiei civile; 

 Hotărârea  Guvernului  Nr. 830 din  20.11.2015 cu  privire  la  măsurile  de pregătire a 

Protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2016. 

 

Relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul protecţiei civile sunt 

reglementate prin adoptarea următoarelor acte normative: 

 Hotărîrea Guvernului nr. 120 din 12.02.2001 “Despre aprobarea regulamentului privind 

Legea Republicii Moldova nr. 595-XIV din 12.09.1999 privind tratatele internaţionale” 

 Hotărîrea Guvernului nr. 120 din 12.09.1999 “Despre aprobarea Regulamentului privind 

privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale” 

  

Republica Moldova a semnat acorduri bilaterale cu statele vecine: 

- Acord între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al 

României în domeniul prevenirii accidentelor industriale, calamităţilor naturale şi 

lichidarea consecinţelor lor (februarie 1993) 
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- Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la 

cooperarea în domeniul prevenirii accidentelor industriale, calamităţilor naturale şi 

lichidarea consecinţelor lor (ianuarie 1995) 

- Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ukrainei cu privire la cooperarea 

în domeniul prevenirii accidentelor industriale, calamităţilor naturale şi lichidarea 

consecinţelor lor (august 1998) 

- Acord cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii şi lichidării consecinţelor 

situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi tehnologic a ţărilor CSI (ianuarie 1993). 

 

Republica Moldova deţine acorduri în cadrul organismelor internaţionale: 

- Acordul dintre ONU şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la măsurile de urgentare 

a importului ajutoarelor umanitare şi a averii personalului de acordare a ajutorului în 

caz de calamităţi şi în situaţii excepţionale (septembrie 1999) 

- Acordul de cooperare între Guvernele ţărilor membre la Cooperarea Economică a 

Mării Negre (CEMN) în domeniul lichidării consecinţelor calamităţilor naturale şi 

tehnologice (martie 1998) 

- Acordul Parţial Deschis al Consiliului Europei EUR-OPA privind Riscurile Majore cu 

privire la prevenirea, protecţia şi acordarea ajutorului în caz de calamităţi cu caracter 

natural şi tehnologic de mare amploare (noiembrie 1997) 

 

Republica Moldova colaborează cu multiple organisme internaţionale în domeniul protecţiei 

civile: 

- Organizaţia Trans-Atlantică de Nord (NATO) cu sediul la Bruxell, Belgia 

- Înaltul Comitet de Planificare a Situaţiilor de Urgenţă (SCEPC) creat în 1989 

- Comitetul Protecţiei Civile (CRC) creat în 1986 

- Centrul Euro-Atlantic de Coordonare şi Reacţionare în caz de Dezastru (EADRCC) 

creat în 1998 

- Organizaţia Internaţională de Protecţie Civilă (OIPC) cu sediul la Geneva, Elveţia, 

creată în 1931. (40 de state membre şi 14 state cu statut de observator. Republica 

Moldova activează ca observator din 1991, din ianuarie 1997 – membru permanent cu 

împuterniciri depline). 
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5.2 STRUCTURI ORGANIZATORICE IMPLICATE 

Responsabilităţile privind identificarea, analiza, evaluarea şi gestionarea riscurilor de 

dezastre revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin 

privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor excepționale în profil teritorial. 

Structurile organizatorice şi instituţiile care au atribuţii pe linia gestionării situaţiilor 

excepționale la nivelul raionului Ungheni sunt: 

a) Consiliul Raional Ungheni 

b) Administrațiile Publice Locale de nivelul I (Primării) 

c) Comisia pentru Situații Excepționale Raională 

d) Comisiile pentru Situații Excepționale Locale 

e) Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne: 

- Direcția Situații Excepționale Ungheni 

- Inspectoratul de Poliţie Ungheni 

f) Instituţiile publice şi autorităţile publice descentralizate/deconcentrate: 

- Inspecția ecologică Ungheni 

- ÎS "Silva-Centru" Ungheni 

- IM „Apă – Canal” 

- Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni » 

- Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

- Direcția Agricultură și Alimentație/Securitate  Publică  

- Serviciul relații funciare și cadastru 

- Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Ungheni 

- Direcția educație Ungheni 

- Centrul Raional Sănătate Publică Ungheni 

 

5.3 RESPONSABILITĂȚILE ORGANIZAȚIILOR ȘI AUTORITĂȚILOR CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU 

 

Consiliul Raional Ungheni:  

a)  exercită conducerea activităţii de asigurare a protecţiei civile în teritoriu şi la 

obiectivele economiei naţionale din subordine şi poartă răspundere pentru starea 

protecţiei civile la ele; 

b) ia măsuri la timp şi desfăşoară întregul volum de acţiuni pentru protecţia civilă; 

c) realizează un complex de măsuri şi acţiuni de sporire a securităţii şi stabilităţii 

funcţionării unităţilor administrativ-teritoriale, de zădărnicire sau diminuare a 

probabilităţii apariţiei situaţiilor excepţionale; 

d) ia măsuri necesare de protecţie a salariaţilor şi populaţiei în condiţiile situaţiilor 

excepţionale; 
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e) crează, instruiește şi menţine în stare de pregătire formaţiuni ale Protecţiei Civile, 

învaţă lucrătorii şi populaţia procedeele de apărare şi acţiune în condiţiile situaţiilor 

excepţionale; 

f) organizează şi efectuează lucrări de salavare şi alte lucrări de neamânat în condiţiile 

situaţiilor excepţionale; 

g) crează rezerve de mijloace tehnico-materiale, medicamente şi alte mijloace necesare 

pentru asigurarea securităţii şi stabilităţii funcţionării unităţilor economice, 

acumulează fondul necesar de construcţii de protecţie, le menţine în stare de pregătire 

permanentă pentru adăpostirea persoanelor supuse pericolului. 

 

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale prin intermediul Departamentului 

Situații Excepționale Ungheni 

a) participă la elaborarea şi realizarea politicii de stat în domeniul protecţiei populaţiei şi 

teritoriului în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale şi/sau incendiilor; 

b) elaborează şi aplică acte normative ce ţin de asigurarea protecţiei populaţiei şi 

teritoriilor în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale şi/sau incendiilor; 

c) contribuie la elaborarea normelor şi regulilor în domeniul protecţiei civile şi apărării 

împotriva incendiilor, emite avize asupra proiectelor de standarde, de condiţii tehnice, 

de norme şi reguli ce conţin reglementări în acest domeniu; 

d) desfăşoară activităţi de salvare-deblocare şi alte lucrări de urgenţă pentru lichidarea 

consecinţelor situaţiilor excepţionale; 

e) realizează programe tehnico-ştiinţifice cu destinaţie specială, orientate spre 

prevenirea situaţiilor excepţionale; 

f) informează autorităţile administraţiei publice, alte instituţii şi populaţia despre 

problemele ce ţin de prevenirea sau lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale, 

incendiilor, de asigurarea securităţii chimice şi radioactive; 

g) menţine în stare permanentă de pregătire forţele Serviciului; 

h) consolidează baza tehnico-materială a Serviciului; 

i) participă la lucrările comisiilor de recepţie finală a construcţiilor şi a instalaţiilor 

aferente, finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale. 

 

Comisia Națională pentru Situaţii Excepţionale  

a) coordonează activitatea sistemului de stat de prevenire sau lichidare a situaţiilor 

excepţionale;    

b) analizează datele recepţionate privind situaţia creată, studiază caracterul, cauzele 

declanşării şi proporţiile situaţiei excepţionale, adoptă decizii cu privire la aplicarea 
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unor măsuri urgente, precum şi unor măsuri ulterioare de protecţie a populaţiei, 

teritoriului şi patrimoniului, localizarea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor 

excepţionale. Organele administraţiei publice centrale şi locale informează Comisia 

despre situaţia creată prin intermediul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne;     

c) controlează şi analizează modul de desfăşurare a lucrărilor de salvare şi de intervenţie 

urgentă, adoptă măsuri pentru asigurarea lor oportună cu forţele şi mijloacele 

necesare; 

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

e)  audiază rapoartele factorilor de decizie privind desfăşurarea lucrărilor de salvare-

deblocare şi acordare a ajutorului necesar sinistraţilor; 

f)  asigură informarea populaţiei, prin intermediul mass-media, despre cauzele şi 

proporţiile situaţiilor excepţionale, măsurile întreprinse de Guvern pentru prevenirea şi 

lichidarea consecinţelor acestora, protecţia populaţiei şi teritoriului, familiarizarea 

populaţiei cu regulile de comportament în situaţii excepţionale;    

g) aduce la cunoştinţa conducătorilor ţărilor limitrofe despre declanşarea situaţiei 

excepţionale de categoria transfrontalieră pe teritoriul Republicii Moldova, caracterul 

pericolului existent pentru mediul ambiant şi populaţia acestor ţări şi măsurile 

întreprinse de către Guvernul Republicii Moldova pentru lichidarea acestuia. În cazul 

declanşării situaţiei excepţionale de mari proporţii, Comisia pentru Situații 

Excepționale lansează apelul internaţional de acordare a ajutorului cu forţe de salvare, 

resurse material, financiare și în caz de necesitate coordonează cu ţările menţionate 

acţiunile de lichidare a consecinţelor situaţiei excepţionale create. 

 

Comisia Raională/Locală pentru Situaţii Excepţionale  

a) realizează măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale şi de lichidare a consecinţelor 

acestora; 

b) contribuie la sporirea gradului de securitate a populaţiei, siguranţei funcţionării 

stabile a economiei şi obiectivelor economice potenţial periculoase; 

c) crează sistemul de prevenire şi acţiuni în situaţii excepţionale; 

d) analizează cauzele şi consecinţele avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale, 

eficacitatea măsurilor de protecţie aplicate; 

e) în caz de apariţie a situaţiilor excepţionale întreprinde următoarele acţiuni: 

- coordonează activitatea sistemului de prevenire şi acţiuni în situaţii  excepţionale; 

- efectuiaza analiza datelor selectate privind situaţia creată, studiază cauzele apariţiei 

şi proporţiile avariilor,catastrofelor,calamităţilor naturale; 
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- adoptă dispoziţii cu privire la luarea măsurilor urgente, precum şi măsurilor ulterioare 

în vederea protecţiei populaţiei şi patrimoniului pentru localizarea şi 

lichidarea  consecinţelor, avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale;  

- întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile de învăţămînt transmit Comisiei informaţia 

privind situaţia creată prin intermediul punctului de comandă; 

- controlează şi analizează modul de derulare a lucrărilor de salvare şi de intervenţie 

urgentă, adoptă măsuri în vederea asigurării lor oportune cu forţele şi mijloacele 

disponibile;  

- în caz de necesitate, decide evacuarea populaţiei din zonele sinistrate;  

- controlează şi examinează rapoartele persoanelor cu funcţii de răspundere 

privind desfăşurarea activităţii de acordare a ajutorului necesar populaţiei sinistrare 

de asigurare a condiţiilor normale de trai;  

- organizează activitatea de antrenare a întreprinderilor, organizaţiilor şi cetăţenilor 

pentru efectuarea măsurilor de lichidare a situaţiilor excepţionale şi consecinţelor 

acestora. 

 

Cmponența Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale Ungheni (CRSE) a fost actualizată 

prin Dispoziția Președintelui Raionului Ungheni nr.115-02/1-5 din 06.07.2017, prin care s-a 

aprobat și Regulamentul de activitate a CRSE. Președinte al CRSE este desemnat Președintele 

raionului, prim - vicepreședinte este vicepreșintele raionului, iar vicepreșdinți sunt șeful 

Direcției Situații Exceplionale Ungheni și inspectorul șef al Inspectoratului de poliție Ungheni. 

Din CRSE fac parte șefi de servicii desconcentrate, descentralizate și alți conducdtori ai unor 

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

excepționale. 

Astfel, CRSE include 27 membri și are următoarele atribuții: 

a) informeaz 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 întâi 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, 
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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. 

 

În caz de pericol și declanșare a situațiilor excepționale, CRSE: 

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, piecum și unor măsuri ulterioare de protecție a populației, teritoriului și 

patrimoniului,localizarea și lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Organele 

administrației publice locale informează CRSE despre situația creată prin intermediul 

Punctului de Dirijare a 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.  

 

Peroanele din componența CRSE au următoarele obligațiuni principale: 

a) Președintele - convoacă ședința CRSE, stabilește ordinea de lucru și conduce ședințele 

acesteia, semnează Dispozițiile, planurile, programele și măsurile adoptate, informează 

operativ preșdintele Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova despre 

situațiile excepționale teritoriale; 

b) Prim-vicepreședintele - îndeplinește obligațiunile președintelui în lipsa acestuia, precum 

și conduce acțiunile de evacuare a populației și bunurilor materiale în situații excepționale; 
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c) Vicepreședintele, șef Direcție Situații Excepționale, elaborează planurile anuale ale 

activității CRSE, prezintă raportul anual despre starea Protecției Civile a raionului, 

organizează și desfășoară lucrări de salvare și de intervenție urgentă a serviciilor raionale de 

pregătire permanentă. 

d) Vicepreședintele, inspector șef, Inspectoratul de poliție Ungheni, organizează, și 

desfășoară măsuri de menținere a ordinii publice, stabilirea regimului de intrare și ieșire 

în/din zonele calamităților naturale, avariilor și catastrofelor. 

e) Secretarul - organizează înștiințarea și întrunirea membrilor CRSE, elaborează și distribuie 

documentele pentru șdințele CRSE, aduce la cunoștința executorilor deciziile luate, 

întocmește procesele-verbale ale ședinlelor CRSE. 

f) Membrii CRSE - participă la ședințele CRSE, prezintă informări și puncte de vedere asupra 

problemelor dezbătute, hotărârilor și măsurilor adoptate, informează operativ președintele 

CRSE privind situațiile produse, mențin permanent legătura, prin persoana desemnată, cu 

Punctul de Dirijare al raionului. 

 

CAPITOLUL VI MODALITĂȚI DE INFORMARE, EDUCARE ȘI IMPLICARE A COMUNITĂȚILOR 

LOCALE ȘI CETĂȚENILOR 

 

Nevoia de informare și educare publică 

Republicii Moldova este o țară expusă hazardelor naturale în mod permanent. Faptul că se 

înregistrează număr mare de victime cu ocazia diferitelor situații de urgență provocate de 

hazarde naturale și tehnogene trebuie luate în considerare și integrat în mod normal în ceea 

ce se numește stil de viață și cultură de reacție. S-a constatat că atât capacitatea de 

rezistență (coping capacity) cât și reziliența comunităților față de riscurile naturale este 

scăzută. Sondajele efectuate și analiza de probleme demonstrează clar faptul că la nivelul 

informării populația este și informată și interesată, dar aceste lucruri rămân într-un plan 

teoretic, în vreme ce atitudinea față de acțiuni concrete este scăzută. Acest fapt 

demonstrează nevoia de internalizare și, în consecință de schimbare de comportament, ceea 

ce în ultima instanță înseamnă de fapt un mod nou din punct de vedere cultural al abordării 

hazardelor. Având în vedere faptul că este vorba despre schimbare de comportament, 

modalitățile de informare, educare și implicare trebuie să contribuie la formarea unui 

comportament adecvat în situații de urgență și la mecanismele de comunicare, participare la 

decizii în cadrul comunității. Tot din același punct de vedere dezvoltarea voluntariatului este 

o prioritate.  

 

Informarea,  educerea şi implicarea  comunităților locale și cetăţenilor este o acțiune amplă 

în care trebuie să fie implicate administrațiile publice locale, autorităţile cu atribuţii şi 
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responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă provocate de hazarde, instituțiile 

interesate și societatea civilă.  

 

Pornind de la obiectivele generale și specifice ale strategiei de management al riscurilor de 

dezastre și ținând cont de profilul grupurilor țintă sunt necesare urmatoarele tipuri de 

activități să fie organizate de autoritățile publice locale în comunități ca fiind niște 

modalități adecvate realizării informării, educării și implicării cetățenilor în procesul de 

prevenirea și reducere a riscurilor de dezastre: 

  

• Consultare publică/validare decizii, hotărâri  

• Dezbateri publice privind planurile de intervenție și contribuția comunității  

• Exerciții și aplicații pe riscuri locale și particularități  regionale 

• Exerciții/aplicații integrate: servicii profesioniste, populație, mass media  

• Exerciți integrate copii-comunitate   

 Campanii de informare, conștientizare la nivel local și regional adaptate la nevoile 

comunităţilor. 

 

6.1 Comunitățile locale     

Comunitățile locale trebuie informate privind cunoaşterea locurilor de refugiu și a depozitelor 

de alimente pentru cazuri de urgenţă precum și trebuie implicate în activități de :     

- Clarificare a problemelor pe care riscurile de dezastre le ridică în faţa comunităţii şi 

participare la dezbaterile publice asupra soluţiilor propuse;  

- Stabilire a propriilor obiective de apărare împotriva dezastrelor;  

- Consultare în procesul de elaborate a studiilor socio-economice privind condiţiile 

economice, sociale, culturale şi de mediu ale comunităţii;  

- Participare la acţiunile de protecţie şi de apărare împotriva dezastrelor;  

- Pregătire a  pentru a face față hazardelor.   

                                                                                                                                                                

6.2 Cetățenii     

 În scopul informării şi educării cetățenilor  privind problemele generate  de riscurile de 

dezastre, administrașțiile publice locale și autorităţile cu atribuţii şi responsabilităţi în 

gestionarea situaţiilor de urgenţă provocate de hazarde vor elabora ghiduri, îndrumare, 

pliante, afişe ce vor cuprinde informaţii asupra cauzelor producerii hazardelor, modalităţilor 

de prevenire a acestora, precum şi a acţiunilor de protecţie şi intervenţie individuală şi de 

grup.  
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Distribuţia materialelor informative referitoare la prevenirea şi protecţia populaţiei în caz de 

hazarde se face prin grija autorităţilor administraţiei publice locale cu participarea activă a 

instituţiilor de cult şi de învăţământ. 

 

În zonele expuse riscurilor de dezastre trebuie utilizate forme speciale de comunicare cu 

cetățenii, de educare a acestora în care trebuie să se implice toate instituţiile statului şi ale 

comunităţii.  Cetățenii trebuie învăţați cum să se comporte înainte de hazarde, în timpul lor, 

în timpul evacuării şi după trecerea acestor fenomene. Ideea de bază trebuie să fie aceea că 

fiecare comunitate situată într-o zonă de risc de dezastre trebuie să fie adaptată acestora, 

pornind de la ideea că vieţuirea în astfel de  zone atrage în mod inevitabil consecinţe.  

 

Informarea şi educarea cetățenilor este necesară pentru:   

-  Acceptarea faptului că locuiesc într-o zonă care comportă riscurile unor dezastre majore 

identificate;  

- Adoptarea de măsuri proprii pentru reducerea  diverselor riscuri de dezastre  cu respectarea 

cadrului legal;  

- Respectarea, cunoaşterea şi aplicarea deciziilor organelor cu atribuţii şi responsabilităţi în 

gestionarea situaţiilor de urgenţă privind protecţia, intervenţia, evacuarea şi refacerea în 

cazul producerii hazardelor;  

- Participarea ca voluntari la acţiunile de salvare-evacuare a populaţiei afectate de hazarde, 

precum şi la acţiunile de refacere.  

- Încheierea de asigurări pentru cazuri de hazarde naturale și tehnogene;  

- Cunoaşterea modului de comportare înainte, în timpul şi după trecerea hazardelor.  

 

Un loc aparte în managementul riscurilor de dezastre  îl joacă modul în care sunt transmise 

cetățenilor şi recepţionate mesajele de avertizare pentru cazurile de hazarde. Mesajele 

trebuie să precizeze clar şi concis ce se întâmplă şi unde, ce semnificaţie au ele pentru 

cetățeni şi ce trebuie ei să facă. Aceste mesaje constituie legătura critică în informaţia 

comunicată privind hazardul aşteptat. Ele constituie semnalul pentru cei expuşi riscului de 

dezastru  să treacă la acţiune înainte ca acesta să se producă, ori să atingă nivelul critic.  

 

Un mesaj de avertizare converteşte o informaţie tehnică privind predicţia asupra hazardului şi 

o traduce într-un mesaj pentru cei expuşi riscului. Pentru a avea succes şi cetățenii să 

reacţioneze pozitiv mesajul  trebuie să provină de la o instituţie credibilă, să fie atât 

informativ cât şi persuasiv şi clar pentru receptori. Construcţia mesajului de avertizare 

implică o adevărată artă a comunicării, iar specialiştii în mass-media pot fi de mare ajutor. Ei 

pot ajuta ca mesajul să fie  scurt , ordonat, într-un limbaj clar. Căile de diseminare a 

avertizării la hazarde ii pot fi:  
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- mesaje radio și TV,  ziare locale sau regionale,  telefon, fax, din uşă în uşă.  

 

Eficacitatea mesajului depinde foarte mult de natura comunităţii şi de cunoştinţele acesteia 

privind fenomenul dezastrului . Un lucru deosebit de important în transmiterea mesajelor de 

avertizare îl constituie confirmarea. Problema este dificilă, iar cea mai bună soluţie o 

constituie confirmarea telefonică la Serviciul Special de Urgenţă sau la un  centru de 

informare înfiinţat ad-hoc în zonă. 

 

Parteneriatele sunt un element important pentru acțiunile de informare și educare a 

populației cu privire la situații de urgență. Impactul și mai ales sustenabilitatea acțiunilor de 

informare va putea fi asigurată, dacă se vor implica parteneri în susținerea lor, la început 

punctual iar apoi în mod constant. Parteneri ar putea fi: operatoriide telefonie mobilă, 

operatori de telefonie fixă, furnizori de utilități, supermarketuri, etc.  

Când vorbim depsre educarea preventivă a comunității, 

aceasta presupune  o activitate preventivă planificată, 

organizată şi desfăşurată în scopul gestionării riscurilor. 

Educarea preventivă constă în ansamblul de acţiuni şi măsuri 

prin care se asigură: 

 conştientizarea cetăţenilor privind riscurile la care s-ar putea expune la un anumit 

moment şi într-un anumit loc, precum şi privind măsurile de protecţie şi comportamentul 

pe care ar trebui să le adopte în cazul producerii unei situaţii de urgenţă; 

 educarea cetăţenilor privind modul de alarmare şi informare permanentă a lor în cazul 

producerii unei situaţii de urgenţă. 

 

 

CAPITOLUL VII MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

7.1 MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI (STRUCTURI INSTITUȚIONALE) 

 

Monitorizarea este un instrument al planificării strategice şi constă în evaluarea măsurilor, 

rezultatelor intemediare, precum şi identificarea riscurilor care apar în implementarea 

măsurilor. Scopul este de îmbunătățire a eficienței şi ajustare a măsurilor și activităților, în 

cazul în care nu se ating obiectivele şi scopurile stabilite.  

 

Evaluarea este un alt instrument de planificare strategică prin care se apreciază dacă 

obiectivul/scopul inițial a fost atins în perioada de implementare, în intervalul de timp şi de 

buget alocat. Evaluarea se efectuează de asemenea la sfârşit, sau ulterior implementării 

Strategiei de management al riscurilor de dezastre a raionului Ungheni. Rolul şi 

responsabilitățile de monitorizare îi revin unei structuri specifice care poate fi numită 



 

113 

 

Comitetul Local de Coordonare a Strategiei de management al riscurilor de dezastre în raionul 

Ungheni (SMRDR Ungheni). Dimensiunea Comitetului Local de Coordonare (CLC) este 

recomandabil să fie limitată la maxim 11 persoane.  

Sarcinile curente ale CLC sunt:  

- analiza periodică a progresului înregistrat privind atingerea obiectivelor generale/specifice 

ale SMRD Ungheni; 

- formularea de propuneri pentru revizuirea planului de implementare (modificarea și 

completarea măsurilor);  

- analiza şi aprobarea rapoartelor de implementare a SMRDR Ungheni;  

- întocmirea periodică de rapoarte de monitorizare în ansamblu pentru planul de 

implementare.  

Odată aprobată strategia de dezvoltare, inclusiv cu proiectele sale prioritare, se întocmeşte 

acest grafic de implementare, deosebit de util pentru activitatea de monitorizare. 

Monitorizarea are finalitate în condițiile în care activitățile de proiect sunt bine formulate, 

indicatorii de performantă sunt corect dimensionați, iar sursele de culegere a informațiilor 

pentru verificare sunt credibile. Astfel, obiectivele specifice se vor prezenta alături de 

indicatorii de impact şi de monitorizare, precum şi de sursele de culegere a datelor 

relevante, care permit aprecierea gradului de implementare a strategiei. 

 

Procesul de monitorizare a implementării strategiei 

va urmări paşii prezentaţi în figura de alături. 

Astfel, culegerea datelor necesare va fi realizată la 

nivelul structurilor direct responsabile de gestiunea 

unui anumit domeniu de activitate din subordinea 

Consiliului Raional Ungheni. Această sarcină asigură 

culegerea unor date exacte legate de activităţile 

implementate din SMRDR Ungheni. De asemenea, 

serviciile publice descentralizate și desconcentrate 

care culeg datele sunt cele mai în măsură să 

aprecieze acurateţea acestora. Primul nivel de 

centralizare şi analiză preliminară a datelor va fi localizat la nivelul secțiilor și direcţiilor 

Consiliului Raional Ungheni, serviciilor sau compartimentelor responsabile de coordonarea 

activităţii unităţilor subordonate. Acestea vor asigura sarcinile de centralizare a datelor 

primite de la unităţile subordonate şi vor realiza o scurtă analiză preliminară pe sectorul de 

activitate aflat în responsabilitate. CLC va asigura activitatea de analiză primară a tuturor 

datelor primite, pe obiective strategice, şi informarea Consiliului Raional Ungheni privind 
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progresul procesului de implementare a SMRDR Ungheni, întocmirea unor rapoarte sintetice 

privind stadiul măsurilor realizate.  

 

Implementarea SMRDR Ungheni se realizează în mod inclusiv și participativ, fiind asumată nu 

doar la nivel instituțional ci și de societatea civilă și mediul privat. Succesul implementării 

SMRDR Ungheni depinde într-o foarte mare măsură de gradul de implicare al factorilor 

interesați. La aceștia se adaugă beneficiarii strategiei, publicul larg, al căror sprijin și interes 

pentru strategie trebuie creat și menținut. CLC are rolul de a asigura un proces participativ 

de implementare a SMRDR Ungheni, acesta reunind toţi factorii interesaţi şi implicaţi în acest 

proces. Se reuneşte semestrial. Redactează rapoarte semestriale/ anuale care detaliază 

progresul înregistrat în implementarea fiecărui obiectiv în parte din SMRDR Ungheni.  Acestea 

vor fi dezbătute în plen de către Consiliul Raional Ungheni. 

 

7.2 EVALUAREA STADIULUI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI (INDICATORI) 

Datorită specificității activității, în care posibilitatea previzionarii unor situații 

excepționale este minimă, nu pot fi stabiliți indicatori măsurabili pentru a evalua gradul de 

atingere a rezultatelor propuse. 

1.  Planuri, programe și parteneriate  

Pentru implementarea prezentei strategii componentele Sistemului raional de management al 

situațiilor excepționale, instituțiile și operatorii economici elaborează planuri și programe, 

respectiv:  

a) programe de prevenire și eliminare/diminuare a riscurilor în domeniul situațiilor 

excepționale, elaborate anual de către Primării, comisia raională pentru situații 

excepțioanale în domeniul de competență, care vor fi supuse spre aprobare Consiliilor 

Locale / raional, Comitetului Național pentru Situații Excepționale. Coordonarea 

îndeplinirii măsurilor stabilite în programele de prevenire revine la nivel raional 

Direcției pentru Situații Excepționale Ungheni, Consiliului Raional Ungheni;  

b) planuri de analiză a riscurilor, de intervenție și cooperare în domeniul situațiilor 

excepționale;  

c) planuri de susținere financiară, materială și umană a activităților în domeniul 

situațiilor excepționale;  

d) planuri de evacuare a populatiei, animalelor și bunurilor în cazul producerii 

situațiilor excepționale;  

e) programe de management pe termen scurt, mediu si lung;  

f) programe de promovare și stimulare a voluntariatului și a ONG-urilor cu activități în 

domeniul prevenirii și intervenției în situatii excepționale;  
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g) parteneriate cu mass-media, organizații neguvernamentale cu atribuții în 

managementul situațiilor excepționale, asigurarea sănătății populației, educația în 

diverse domenii etc.;  

h) parteneriate cu structuri private care dețin forțe, mijloace și utilaje ce pot fi 

folosite în gestionarea situațiilor excepționale.  

 

2. Activitati pe termen mediu:  

a) elaborarea Programului raional de asigurare cu resurse necesare prevenirii, 

intervenției și înlăturării efectelor situațiilor excepționale;  

b) elaborarea programelor raionale pe tipuri de situații excepționale;  

c) elaborarea procedurilor de prevenire și intervenție pe tipuri de dezastre;  

d) instituirea, funcționarea și perfecționarea unui sistem viabil și adecvat de pregătire 

a structurilor specializate, a populației, economiei și teritoriului pentru a face față 

situațiilor excepționale;  

 

3. Activitati pe termen lung:  

a) perfecționarea cadrului normativ și organizatoric propriu și a celui conceptual, 

remodelarea misiunilor, metodelor și procedurilor de acțiune;  

b) dezvoltarea interoperabilității și cooperării cu structuri similare transfrontaliere;  

c) consolidarea capacităților de înștiințare, avertizare și alarmare a populației;  

d) actualizarea constantă a planului raional de evacuare a populației și bunurilor 

materiale;  

e) elaborarea planurilor de înștiințare și alarmare și a planurilor de intervenție la 

nivelul tuturor localităților pentru situatii excepționale;  

f) elaborarea metodologiilor de investigare a zonelor de risc și implementare a 

planurilor naționale;  

g) încadrarea și dotarea corespunzătoare a serviciilor profesioniste și voluntare. 
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TERMINOLOGIA UTILIZATĂ 

Accident chimic Eliberarea  necontrolată  în  mediul  înconjurător  a  unei substanţe 

toxice pe timpul producerii , stocării  sau transportului acesteia; 

Accident biologic Eliberarea  necontrolată  în  mediul  înconjurător  a  unui  agent patogen 

pe timpul producerii , stocării , manipulării  sau transportului acestuia. 

Accident hidrotehnic Funcţionare  defectuoasă  a  unei  construcţii   hidrotehnice ce  duce  la  

pierderi  de  vieţi  umane  şi  distrugeri  materiale,  în  aval  de  locaţia 

acesteia. 

Accidente  majore  la  

utilajele  tehnologice  

periculoase 

Distrugerea sau avarierea  unor  utilaje  tehnologice,  datorită  neglijenţei  

umane, ducând la numeroase victime şi mari pierderi materiale. 

Accidente  majore  pe  

căile  de  comunicaţii 

Întreruperea  temporară a circulaţiei, care generează distrugerea  acestor  

căi de comunicaţii, victime umane, animale, cât şi pagube materiale. 

Accident nuclear Eveniment  care  afectează  instalaţia  nucleară  şi  poate provoca  

iradierea şi contaminarea personalului acesteia, populaţiei sau a mediului 

înconjurător, peste limitele admise. 

Avarii majore  la reţelele  

de  instalaţii şi 

telecomunicaţii 

Distrugerea  parţială a reţelelor de instalaţii  şi telecomunicaţii datorită 

acţiunii umane sau naturale. 

Alunecare  de  teren   Deplasare  a  rocilor  care  formează  versanţii   unor  dealuri,  pantele  

unor  lucrări  de  hidroamelioraţii  sau  a  altor  lucrări  de îmbunătăţiri  

funciare; 

Analiza riscului Reprezintă procesul de înţelegere a naturii riscului şi determinare a 

nivelului de risc. 

Atenuare Reducerea sau limitarea efectelor adverse ale hazardelor şi dezastrelor 

asociate. 

Capacitate Combinaţia dintre toate punctele forte, calităţile şi resursele disponibile 

în cadrul unei comunităţi, societăţi sau organizaţii, care poate fi folosită 

în scopul atingerii scopurilor asupra cărora s-a convenit. 

Capacitatea de a depăşi Abilitatea oamenilor, organizaţiilor şi sistemelor de a face faţă și a 

gestiona condiţiile adverse, situaţiile de urgenţă şi dezastrele, folosind 

aptitudinile şi resursele disponibile.  

Căderi  de  obiecte  

cosmice   

pierderi  umane  sau distrugeri materiale generate de impactul produs 

asupra pământului  de prăbuşire a  unor sateliţi, meteoriţi sau comete. 

Cutremur de pământ Ruptură  brutală  a  rocilor  din  scoarţa  terestră,  datorită  mişcării 

plăcilor tectonice, care generează  o mişcare  vibratorie a solului  ce 

poate duce  la victime umane şi distrugeri materiale. 

Degradarea mediului Reducerea capacităţii mediului de a corespunde obiectivelor şi nevoilor 

sociale şi ecologice. 

Dezastru O perturbare gravă a funcţionării unei comunităţi, însoţită de pierderi 

umane, materiale, economice sau prejudiciu adus mediului înconjurător, 

care depăşesc capacităţile comunităţii afectate de a face faţă situaţiei 

folosind propriile resurse. 

Dezvoltarea capacităţilor Procesul prin care oamenii, organizaţiile şi societatea îşi stimulează şi 

dezvoltă sistematic capacităţile în timp, pentru a atinge anumite scopuri 

sociale sau economice, inclusiv prin îmbunătăţirea cunoştinţelor, 

aptitudinilor, sistemelor şi instituţiilor.  

Epidemii Răspândirea  în proporţii de masă a unei boli transmisibile de la animale. 

Estimarea riscului Procesul de comparare a rezultatelor analizei de risc cu criteriile de risc 

pentru a determina dacă riscul şi intensitatea sunt acceptabile sau 

tolerabile. 

Evaluarea riscurilor Metodologia determinării naturii şi gradului unui risc, prin analiza 

potenţialelor hazarde şi evaluarea condiţiilor existente de evaluare a 

vulnerabilităţii, care împreună ar putea aduce prejudicii persoanelor, 
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proprietăţilor, serviciilor, mijloacelor de existenţă expuse riscului şi a 

mediului de care acestea depind. 

Fenomene meteorologice 

periculoase 

Fenomene  meteorologice  care afectează  violent  zone  relativ  mari  de  

teren  pe  termen  lung,  provocând  pierderi de vieţi omeneşti, pagube 

materiale şi degradarea mediului ambiant. 

Hazard Fenomen periculos, substanţă, activitate umană sau condiţie ce poate 

cauza decesul, traume sau alte efecte asupra sănătăţii oamenilor, 

deteriorarea proprietăţii, pierderea mijloacelor de existenţă şi serviciilor, 

perturbări sociale şi economice sau daune aduse mediului. 

Hazard natural Proces sau fenomen natural ce poate cauza decesul, traume sau alte 

efecte asupra sănătăţii, deteriorarea proprietăţii, pierderea mijloacelor 

de existenţă şi serviciilor, perturbări sociale şi economice sau daune 

aduse mediului. 

Hazard biologic Procesul sau fenomenul de origine organică sau transmis prin vectori 

biologici, inclusiv expunerea la microorganismele patogene, toxine şi 

substanţe bioactive ce pot cauza decesul, traume, boli sau alte efecte 

asupra sănătăţii, deteriorarea proprietăţii, pierderea mijloacelor de 

existenţă şi a serviciilor, perturbări sociale şi economice, sau daune aduse 

mediului. 

Hazard tehnologic Hazard generat de condiţii tehnologice sau industriale, inclusiv accidente, 

proceduri periculoase, defecţiuni de infrastructură sau activităţi umane 

specifice, care pot provoca pierderi de vieţi omeneşti, vătămări, boală 

sau alte efecte asupra sănătăţii, pagube materiale, pierderea mijloacelor 

de existenţă şi de servicii, perturbări sociale şi economice sau daune 

aduse mediului. 

Identificarea riscurilor Reprezintă procesul de a identifica, recunoaşte şi descrie riscul. 

Identificarea riscului presupune identificarea surselor de risc, 

evenimentelor, cauzelor evenimentelor şi potenţialelor consecinţe. 

Identificarea riscului poate implica utilizarea datelor istorice, analizelor, 

opiniilor informate ale experţilor şi nevoilor părţilor interesate. 

Impact Reprezintă efectele negative ale unui hazard exprimate în termeni de 

impact asupra populaţiei, economic şi de mediu şi impact social şi 

psihologic. 

Impactul asupra 

populației 

Reprezintă un tip de impact care se referă la numărul deceselor, 

numărul persoanelor rănite, precum numărul persoanelor evacuate şi 

persoanelor izolate.  

Impactul economic și de 

mediu 

Impactul economic se referă la cuantificarea totalitatăţii pierderilor 

materiale şi economice generate de producerea fenomenului de risc, 

exprimate ca sumă în euro şi procent din PIB. Impactul asupra mediului 

se referă la suprafaţa afectată în urma manifestării evenimentului de 

risc, exprimat ca produs între suprafaţa afectată, numărul de specii şi 

numărul de ani necesari refacerii. 

Impact social și psihologic Impactul social şi psihologic se referă la efectele asupra stabilităţii 

sociale şi ia în considerare întreruperi ale activităţilor cotidiene ale 

comunităţilor/societăţii cauzate de evenimente de risc, precum şi 

impactul psihologic asupra cetăţenilor. 

Incendii de masă Ardere  declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc 

însemnate pierderi de vieţi umane, animale, precum şi pagube 

materiale. 

Informare 

publică/sensibilizarea 

opiniei publice 

Nivelul cunoştinţelor generale privind riscul de dezastre, factori ce duc la 

dezastre şi acţiunile ce pot fi întreprinse în mod individual şi colectiv, 

pentru reducerea expunerii şi vulnerabilităţii faţă de hazarde. 

 

Infrastructura critică Structurile fizice primare, facilităţile tehnice şi sistemele ce sunt 

esenţiale funcţionării unei societăţi sau comunităţi, din punct de vedere 

operaţional, social şi economic, atât în condiţii de rutină, cât şi în cazul 
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situaţiilor extreme de urgenţă. 

Inundații Acoperirea terenului cu un strat  de apă  în stagnare sau mişcare, care 

prin  mărimea  şi  durata  sa  provoacă  victime  umane  şi  distrugeri  

materiale  ce dereglează buna desfăşurare a activi tăţilor 

socialeconomice din zona afectată 

Lichidarea consecinţelor 

situaţiei excepţionale 

Lucrări de salvare-deblocare şi alte lucrări de urgenţă, care sunt 

desfăşurate în caz de apariţie a situaţiilor excepţionale şi orientate spre 

salvarea vieţii şi păstrarea sănătăţii oamenilor, reducerea prejudiciului 

mediului ambiant şi a pierderilor materiale, precum şi localizarea zonelor 

situaţiilor excepţionale, întreruperea acţiunii factorilor periculoşi 

caracteristici acestora. 

Managementul 

(gestionarea) riscurilor 

Abordarea şi practicile sistematice de gestionare a incertitudinii pentru 

reducerea la minimum a eventualelor prejudicii şi pierderi. 

Managementul 

(gestionarea) riscurilor 

dezastrelor 

Procesul sistematic de implicare a directivelor administrative, a 

organizaţiilor şi a abilităţilor şi capacităţilor de implementare a 

strategiilor, politicilor şi capacităţilor perfecţionate de îmbunătăţire, în 

scopul atenuării consecinţelor adverse ale hazardelor şi a posibilităţii 

dezastrelor. 

Matricea de risc Matricea de risc reprezintă un instrument grafic pentru ierarhizarea şi 

vizualizarea riscurilor care permite compararea diferitelor tipuri de 

riscuri sau a scenariilor şi ia în considerare valorile probabilităţii şi 

impactului. 

Planul de reducere a 

riscului de dezastre 

Un document emis de o autoritate, un sector, o organizaţie sau 

întreprindere, ce stabileşte scopurile şi obiectivele reducerii riscului de 

dezastre, împreună cu acţiunile de atingere a acestor obiective. 

Pregătire Cunoştinţele şi capacităţile dezvoltate de conducere, organizaţiile 

profesionale în domeniul ripostei şi recuperării, precum şi de comunității 

şi de către indivizi, în domeniul anticipării eficiente, ripostei şi 

recuperării în urma impacturilor evenimentelor sau condiţiilor periculoase 

probabile, iminente sau curente. 

Prevenire Evitarea completă a impacturilor negative şi a dezastrelor asociate. 

Probabilitate Probabilitatea se referă la posibilitatea ca un hazard să se producă într-

un orizont de timp prestabilit, luând în considerare informaţiile 

disponibile.  

Recuperare Restabilirea şi îmbunătăţirea, atunci când e posibil, a facilităţilor, 

mijloacelor de existenţă şi condiţiilor de viaţă a comunităţilor afectate de 

dezastre, inclusiv eforturile de a reduce factorii generatori ai riscului de 

dezastre. 

Reducerea riscului de 

dezastre 

Noţiunea şi practica reducerii riscului de dezastre prin intermediul 

eforturilor sistematice de analiză şi gestionare a factorilor cauzali ai 

dezastrelor, inclusiv prin expunerea redusă la hazarde, vulnerabilitatea 

redusă a oamenilor şi proprietăţilor, gestionarea raţională a terenurilor şi 

a mediului, şi pregătirea perfecţionată faţă de evenimente adverse. 

Rezilienţă Capacitatea unui sistem, a unei comunităţi sau societăţi expuse 

hazardelor de a rezista, a absorbi, a se acomoda şi a se reabilita în urma 

efectelor unui hazard la timp şi într-un mod eficient, inclusiv prin 

prezervarea şi restabilirea structurilor şi funcţiilor de bază. 

Risc Riscul este estimarea matematică a probabilităţii producerii de pierderi 

umane, daune materiale şi daune de mediu, daune sociale şi psihologice, 

pe o perioadă de referinţă, respectiv viitoare şi într-o zonă dată, pentru 

un anumit tip de eveniment de risc. Riscul este definit ca produs între 

probabilitatea de producere a dezastrului şi impactul acestuia. 

Risc acceptabil Riscul acceptabil reprezintă nivelul pierderilor potenţiale pe care o 

societate sau o comunitate le consideră suportabile, date fiind condiţiile 

specifice sociale, economice, politice, culturale, tehnice şi de mediu. 

Risc de dezastru Potenţialele pierderi cauzate de dezastre în ceea ce priveşte vieţile, 
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starea sănătăţii, mijloacele de existenţă, bunurile materiale şi serviciile, 

care ar putea avea loc într-o comunitate peste un oarecare timp în viitor. 

Serviciile de urgenţă Un set de agenţii specializate, ce au responsabilităţi şi obiective specifice 

în ce priveşte ajutarea şi protejarea oamenilor și a proprietăţii în situaţii 

de urgenţă. 

Situaţie excepţională Situaţie pe un anumit teritoriu, ca rezultat al unei avarii, fenomen 

natural periculos, catastrofe, calamităţi naturale sau de alt caracter, 

care poate provoca sau a provocat victime umane, prejudiciu sănătăţii 

oamenilor sau mediului ambiant, pierderi materiale considerabile şi a 

afectat condiţiile activităţii vitale ale oamenilor. 

Vulnerabilitate Caracteristicile şi circumstanţele unei comunităţi, sistem sau bun care 

fac ca respectiva comunitate să fie susceptibilă la efectele dăunătoare 

ale unui hazard. Vulnerabilitatea este o măsură graduală a expunerii, 

fiind un număr adimensional, subunitar, cu valoarea 0 pentru elemente 

neafectate şi 1 pentru elementele afectate total. 

Scenariu Scenariul este o reprezentare a unei situaţii de risc sau multirisc care 

conduce la impact semnificativ, selectată în scopul evaluării în detaliu a 

unui anume tip de risc pentru care este reprezentativ, sau care poate 

constitui un exemplu informativ sau o ilustrare. 

Schimbare climatică Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) defineşte 

schimbarea climatică drept: „o schimbare a stării climei care poate fi 

identificată (de exemplu prin intermediul testelor statistice) prin 

schimbări ale mediei şi/sau ale variabilităţii proprietăţilor sale şi care 

persistă pentru o perioadă mai lungă, de obicei decenii sau mai mult.  

 

Schimbarea climei poate fi cauzată de procese naturale interne sau de 

forţe exogene, precum şi de schimbările antropogene persistente în 

compoziţia atmosferei sau în utilizarea solurilor.” Convenţia-cadru a 

Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) defineşte 

schimbările climatice drept „o schimbare a climei, care este atribuită, 

direct sau indirect, activităţii umane ce alterează compoziţia atmosferei 

terestre şi care este suplimentară variabilităţii climatice naturale 

observate la intervale comparabile de timp”. 

Situaţie excepţională cu 

caracter natural 

Situaţie pe un anumit teritoriu, ca rezultat al apariţiei sursei situaţiei 

excepţionale naturale, care poate provoca sau a provocat victime umane, 

prejudiciu sănătăţii oamenilor şi (sau) mediului ambiant, pierderi 

materiale considerabile şi afectarea condiţiilor activităţii vitale a 

oamenilor. 

Situaţie excepţională cu 

caracter tehnogen 

Situaţie în care, în urma apariţiei sursei situaţiei excepţionale tehnogene 

la un obiect sau pe un anumit teritoriu, se întrerup condiţiile normale de 

viaţă şi activitate a oamenilor, apare un hazard pentru viaţa şi sănătatea 

lor, se cauzează prejudiciu proprietăţilor populaţiei, economiei naţionale 

şi mediului ambiant. 

Situaţie excepţională cu 

caracter biologico-social 

Situaţie în care, în urma apariţiei sursei situaţiei excepţionale biologico-

sociale pe un anumit teritoriu, se întrerup condiţiile normale de viaţă şi 

activitate a oamenilor, existenţa animalelor agricole şi creşterea 

plantelor, apare un hazard pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, există 

riscul răspândirii vaste a bolilor infecţioase, pierderii animalelor şi 

plantelor agricole. 

Stare excepţională Regim juridic al guvernării de stat, introdus provizoriu într-un anumit 

teritoriu sau în unele localităţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

pentru a asigura securitatea populaţiei în situaţii excepţionale. 

Sursă a situaţiei 

excepţionale 

Fenomen natural periculos, avarie sau accident tehnogen periculos, 

răspândirea vastă a bolii infecţioase a oamenilor, animalelor agricole şi 

plantelor, în urma cărora a avut loc sau poate apărea o situaţie 

excepţională. 
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LISTA ABREVIERILOR ȘI ACRONIMELOR 

APL – Autorități publice locale 

CEMN – Convenția Economică a Mării Negre 

CLC – Comitetul Local de Coordonare 

CNSP – Centrul Național de Sănătate Publică 

CRISMAS – Proiect „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor - Community for Risk 

Management and Assessment” 

CRC - Comitetul Protecţiei Civile  

CRSE – Comisia Raională pentru Situații Excepționale 

CSI – Comunitatea Statelor Independente 

CSP Ungheni – Centrul de Sănătate Publică Ungheni 

Directiva SEVESO – Urmare accidentului din 1976 din Seveso, Italia, Consiliul Europei a adoptat în 1982 

Directiva UE 82/501/CEE, care a fost înlocuită la 9 decembrie 1996 de Directiva 96/82/CE a Consiliului, aşa-

numita Directiva Seveso II. Directiva Seveso II se aplică la câteva mii de unităţi industriale în care sunt 

prezente substanţe periculoase în cantităţi care depăşesc pragurile din directivă. 

DSE – Direcția Situații Excepționale 

EADRCC - Centrul Euro-Atlantic de Coordonare şi Reacţionare în caz de Dezastru  

ERD – Evaluarea Riscurilor de Dezastre  

ERRA – Atlasul Electronic Regional al Riscurilor (Electronic Regionsal Risk Atlas) 

IMSP – Instituția Medico-Sanitară Publică 

IZU – Indicele Perioadei Uscate 

ÎM – Întreprindere Municipală 

ÎS – Întreprindere de Stat 

MA – Ministerul Agriculturii 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

MM – Ministerul Mediului 

NATO – Organizația Tratatului Atlanticului de Nord 

OIPC - Organizaţia Internaţională de Protecţie Civilă  

ONU – Organizația Națiunilor Unite 

PC – Protecția Civilă 

PNUD – Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

RRD – Reducerea Riscurilor de Dezastre 

SCEPC - Înaltul Comitet de Planificare a Situaţiilor de Urgenţă  

SMRD – Strategia de Management al Riscurilor de Dezastre  

SMURD – Serviciul Medical de Urgență, Resuscitare și Descarcerare 

SPCSE - Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale  

SRL – Societate cu Răspundere Limitată 

STI – Sisteme de Transport Inteligente 

TIC – Tehnologii Informaționale și Comunicații 

UE – Uniunea Europeană 
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