
APROBAT  : 

 Dispoziția nr.25 

din 18.11.2015 

REGULAMENTUL 

Comisiei pentru situaţii excepţionale 

a   Primăriei  satului Grozești, r-nul Nisporeni 

  

Regulamentul Comisiei pentru situaţii excepţionale a   Primăriei Grozești, r-nul Nisporeni (în 

continuare Comisia) determină sarcinile principale,modul de organizare şi de funcţionare a 

Comisiei şi este organul de coordonare a măsurilor în scopul organizării şi îndeplinirii 

lucrărilor pentru  prevenirea  situaţiilor excepţionale şi reducerea riscului de apariţie a 

acestora,iar în cazul declanşării situaţiilor excepţionale,pentru organizarea lichidării 

consecinţelor,de asemenea conducerii cu forţele şi mijloacele antrenate şi asigurarea protecţiei 

populaţiei. 

Regulamentul şi componenţa Comisiei se aprobă de către primarul  satului Grozești prin 

dispoziţie.  

Comisia include preşedintele,vicepreşedintele,secretarul şi membrii comisiei. 

Preşedinte al  comisiei este desemnat primarul satului ,iar vicepreşedinţele – un membru din  

formațiunile  din domeniul Protecției Civile. 

 În activitatea sa Comisia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova,de legile 

Parlamentului,de decretele Preşedintelui,Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova,de 

prezentul Regulament şi de alte acte normative. 

Sarcinile de bază ale Comisiei sînt: 

- asigurarea protecţiei populaţiei şi patrimoniul în condiţiile situaţiilor excepţionale;  

- conjugarea eforturilor tuturor agenţilor economici şi orientarea lor spre prevenirea  

- avariilor, catastrofelor de mari proporţii şi diminuarea consecinţelor  

- avariilor,catastrofelor şi calamităţilor naturale; 

- verificarea capacităţii şi a gradului de pregătire a forţelor ţi mijloacelor necesare la 

lichidarea consecinţelor excepţionale. 

Comisia exercită dirijarea generală a activităţii de prevenire şi acţiuni în situaţii 

excepţionale,în scopul evitării sau reducerii pericolului de apariţie a 

avariilor,catastrofelor,calamităţilor naturale. 

  

Atribuţiile Comisiei prevăd: 

realizarea măsurilor de prevenire a situaţiilor excepţionale şi de lichidare a consecinţelor 

acestora,sporirea gradului de securitate a populaţiei,siguranţei funcţionării stabile a economiei 



şi obiectivelor economice potenţial periculoase; 

crearea sistemului de prevenire şi acţiuni în situaţii excepţionale,  menţinerea în stare de 

pregătire a organelor,forţelor şi mijloacelor lui; 

analiza cauzelor şi consecinţelor avariilor,catastrofelor,calamităţilor                        

naturale,eficacităţii   măsurilor de protecţie aplicate. 

7.   În caz de apariţie a situaţiilor excepţionale efectuează următoarele acţiuni: 

coordonează activitatea sistemului de prevenire şi acţiuni în situaţii  excepţionale; 

efectuieaza analiza datelor selectate privind situaţia creată, studiază cauzele apariţiei 

şi proporţiile avariilor,catastrofelor,calamităţilor naturale; 

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 conducere; 

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. 

8. Drepturile Comisiei în situaţii excepţionale: 

- Să adopte,în limitele competenţei sale decizii,dispoziţii obligatorii pentru executarea de către 

toţi conducătorii  îndreprinderilor,organizaţiilor,instituţiilor şi primărie; 

- să adopte decizii în vederea utilizării mijloacelor materiale din fondurile speciale aprobate 

de către Consiliul local sau  Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului pentru lichidarea 

consecinţelor situaţiilor excepţionale şi pentru acordarea ajutorului material sinistraţilor;  

- să efectueze controale şi expertize ce ţin de problemele protecţiei civile implicînd în acest 

proces specialiştii respectivi; 

- să mobilizeze în situaţii excepţionale forţele şi mijloacele necesare indiferent de apartenenţa 

lor  instituțională  şi de formă de proprietate,populaţia aptă de muncă la executarea lucrărilor 

de prevenire şi lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale; 

- să sancţioneze,prin intermediul organelor de drept persoanele fizice şi juridice care 



nu îndeplinesc cerinţele deciziilor Comisiei şi care încalcă legislaţia în vigoare. 

9. Comisia îşi desfăşoară activitatea curentă în baza planului anual de activitate. Şedinţele 

de  lucru ale Comisiei se desfăşoară o dată în jumătate de an. Pentru problemele luate în 

dezbatere la şedinţe se întocmesc procese -  verbale. În caz de apariţie a situaţiilor 

excepţionale regimul de lucru al  Comisiei se stabileşte de preşedintele Comisiei pentru 

Situaţii Excepţionale. 

10. Secretarul Comisiei verifică şi ţine la control pregătirea, perfectarea şi prezentarea în 

termen a   documentelor de către responsabilul  de protecţiei civilă a satului Grozești la 

şedinţele comisiei cît şi transmiterea informaţiei executorilor . 

11. Asigurarea financiară şi materială a activităţii Comisiei se efectuează din 

fondurile speciale,create de către Guvernul Republicii Moldova,precum şi din sursele 

bugetului  local . 

  

 

 

Președintele Comisiei  

pentru Situații Exepționale                              Crîșmaru  Silvia  


