
Nota informativă 

cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 220 din 01 aprilie 2011 „Cu privire 

la măsurile de pregătire a protecţiei civile în anul 2011”  

pe parcursul semestrului I 2011 

 

 În perioada vizată, o atenţie deosebită s-a acordat ridicării nivelului pregătiri a 

protecţiei civile a Republicii Moldova, organizarea şi desfăşurarea procesului de instruire. 

Astfel, întru executarea Planului calendaristic de pregătire a protecţiei civile a Republicii 

Moldova pentru anul 2011 şi Planului de completare cu audienţi pentru anul 2011, 

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 220 din 01.04.2011,  au fost instruite 12 categorii 

de audienţi, după cum urmează:  

 

Nr. Categoria de audienţi 

ANUL 2010 ANUL 2011 

Numărul de persoane 

pl. înd. % pl. înd. % 

1 
Membrii CSE municipale, raionale – 

şefii Serviciilor protecţiei civile 
59 33 55% 68 46 67% 

2 
Preşedinţii CSE – primarii satelor 

(comunelor) 
140 89 63% 62 0 0 

3 
Persoanele responsabile de PC şi AÎI 

din primării 
123 71 57% 87 36 41% 

4 
Preşedinţii CSE – conducătorii 

obiectivelor economiei naţionale 
43 28 65% 50 37 74% 

5 

Loc. preşedinţilor CSE – inginerii-

şefi ai obiectelor periculoase din 

punct de vedere chimic-radiativ 

65 38 58% 51 34 66% 

6 
Persoanele responsabile de PC şi AÎI 

din întreprinderi şi instituţii. 
88 78 89% 76 68 89% 

7 
Preşedinţii CSE – directorii colegiilor 

şi şcolilor polivalente (profesionale) 
30 27 90% 26 13 50% 

8 
Preşedinţii CSE – directorii şcolilor, 

gimnaziilor, liceelor 
180 164 91% 182 154 84% 

9 
Loc. preşedinţilor CSE – şefii de 

studii din şcoli, gimnazii, licee 
61 57 93% 58 51 88% 

10 Diriginţii claselor I-XII 526 496 94% 569 617 108% 

11 Conducătorii instituţiilor preşcolare 157 131 83% 200 169 84% 

12 

Comandanţii formaţiunilor protecţiei 

civile (echipele bivole de pompieri şi 

echipele sanitare) 

- - - 186 94 50% 

 Total  1472 1212 82% 1615 1319 81% 

 

Astfel, pe parcursul perioadei ianuarie-iunie, întru executarea planului de 

completare cu audienţi pentru anul curent la Centrul Republican de Instruire (mun. 



Chişinău), au fost planificate pentru instruire 750 persoane, dintre care s-au instruit 590, 

ceea ce constituie 78%. Din numărul total al persoanelor, 412 s-au prezentat pentru prima 

dată, ceea ce constituie 70 %.  

În cadrul Secţiei „Organizarea protecţiei populaţiei şi teritoriului în SE Nord” au 

fost planificate pentru instruire 523 persoane, s-au instruit 497 persoane, ceea ce constituie 

95%. 

În cadrul Secţiei „Organizarea protecţiei populaţiei şi teritoriului în SE Sud” au fost 

planificate pentru instruire 342 persoane, dintre care s-au instruit 232 persoane, ceea ce 

constituie 68%. 

Din categoriile de audienţi planificate, pozitiv s-au prezentat audienţii din 

mun.Chişinău (114%), raioanele Făleşti (125%), Briceni (120%), Ialoveni (112%), 

Glodeni (109%), Edineţ şi Soroca (cîte 106%).  

 Nesatisfăcător s-au prezentat audienţii din raioanele Străşeni (37%), Leova şi Ştefan 

Vodă (cîte 32%), Ocniţa (31%), Taraclia (23%), Basarabeasca, Donduşeni şi Hînceşti (cîte 

22%). 

În total la Centrul Republican de Instruire pentru semestrul I al anului 2011 au 

fost planificate pentru instruire 1615 persoane, dintre care s-au prezentat 1319 

(81%), comparativ cu 1472 persoane planificate şi 1212 persoane instruite (82%) în 

perioada analogică a anului 2010. 

La solicitarea administraţiei publice locale şi întru îndeplinirea Planului de 

completare cu audienţi, au fost efectuate 7 deplasări, scopul fiind desfăşurarea procesului 

de instruire cu diriginţilor claselor I-XII şi comndanţilor formaţiunilor protecţiei civile în 

raioanele Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Rîşcani şi Soroca.  

În acelaşi context, vă informăm că instruirea preşedinţilor CSE – primarii satelor 

(comunelor) din raioanele Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cantemir, Donduşeni, 

Drochia, Hînceşti, Leova, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, planificată pentru perioada 30 mai-01 

iunie curent, nu a avut loc din cauza desfăşurării campaniei electorale privind alegerile în 

organele administraţiei publice locale. Instruirea primarilor din raioanele respective se va 

desfăşura în luna septembrie curent, fapt despre care au fost informaţi preşedinţii 

raioanelor respective. 



De asemenea frecvenţă redusă, pe parcursul perioadei raportate, au manifestat 

comandanţii echipelor sanitare. Reprezentanţii raioanelor neprezenţi la instruire urmează a 

fi instruiţi suplimentar în luna decembrie curent. 

În afara planului de completare  la solicitarea întreprinderilor şi instituţiilor din mun. 

Chişinău, au fost instruite 346 de persoane pe tematica protecţiei civile, în comparaţie cu 

554 persoane instruite în periaoda analogică a anului 2010, şi anume: 

 

№ Instituţia / întreprinderea Efectivul instruit nr. de persoane 

1 SA “Moldtelecom Chişinău” 
Efectivul CSE 

com. formaţiun. PC 
66 persoane 

2 Institutul Oncologic Efectivul  280 persoane 

 Total  346 persoane 
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