
Proiecte implementate 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea Perioada Bugetul Beneficiar/Parteneri Donator Realizări 

1. Îmbunătăţirea răspunsului 

Serviciului Mobil de 

Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare (SMURD), în 

caz de pregătire şi intervenţie 

urgentă prin intermediul unui 

sistem comun integrat de 

monitorizare şi atenuare a 

consecinţelor dezastrelor în 

spaţiul comun România, 

Ucraina şi Republica 

Moldova  

07 martie 2013 – 

31 decembrie 2015 

6.699.959,34 €  

 

Cota parte a IGSU 

– 1.530.000,00 €  

- Inspectoratul General 

pentru Situaţii de 

Urgenţă al MAI, 

România 

- Inspectoratul General 

de Aviaţie al MAI, 

România 

- Serviciul Protecţiei 

Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale al MAI, 

Republica Moldova 

Uniunea Europeană, 

prin intermediul 

Instrumentului 

European de 

Vecinătate (ENI) 

  

Proiectul a dus la îmbunătăţirea 

pregătirii de urgenţă şi intervenţiei prin 

intermediul unui sistem integrat comun 

de monitorizare eficientă şi atenuare a 

consecinţelor dezastrelor, în 

conformitate cu standardele şi 

procedurile UE.  

A contribuit la creşterea capacităţii de 

răspuns a serviciilor mobile de 

urgenţă, reanimare şi descarcerare de-a 

lungul frontierelor comune cu 

România pe cale aeriană, terestră şi 

acvatică. 

Totodată, acesta a asigurat dezvoltarea 

soluţiilor pe termen lung la problemele 

privind managementul situaţiilor de 

urgenţă prin crearea unei infrastructuri 

de frontieră adecvate pentru serviciile 

de atenuare a consecinţelor situaţiilor 

excepţionale, dar și consolidarea 

cooperării între serviciile de profil din 

România si Republica Moldova. 

2. Proiect de colaborare moldo-

ceh „Îmbunătăţirea 

capacităţilor operaţionale şi 

abilităţilor profesionale ale 

pompierilor din Republica 

Moldova”  

2013-2015  387.000,00 $ 

(buget gestionat de 

donator) 

- Serviciul Protecţiei 

Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale al MAI  

Agenţia de Dezvoltare 

Cehă  

 

Ca urmare a finalizării proiectului, 

IGSU a beneficiat de o autospecială de 

intervenţie (de mâna a doua) şi de 

construcţia unui container de gaze şi 

fum utilizat pentru instruirea 

pompierilor.  

3. Proiect moldo-estonian 

„Dezvoltarea sistemului de 

pregătire a protectorilor 

împotriva gazelor şi fumului 

în Republica Moldova”  

2013-2014  82.976,00 $ 

(buget gestionat de 

donator)  

- Serviciul Protecţiei 

Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale al MAI  

Ministerul Afacerilor 

Externe al Republicii 

Estonia  

 

Prin proiect au fost organizate instruiri 

specializate pentru pompierii şi 

salvatorii moldoveni, precum şi au fost 

recepţionate 60 de aparate cu aer 

comprimat.  

4. Reducerea Riscurilor 

Climatice şi Dezastrelor în 

Faza I:  

2012 – 2014 

1.600.000,00 $ 

(buget gestionat de 

- Serviciul Protecţiei 

Civile şi Situaţiilor 

Implementat de 

PNUD Moldova 

În faza I a proiectului au fost 

contractaţi consultaţi 



Republica Moldova  Faza II: 

2014 – 2016  

donator)   Excepţionale al MAI  externi/internaţionali şi s-au întreprins 

măsuri de ajustare a legislaţiei, de 

elaborare a strategie de reducere a 

riscurilor, a observatorului riscurilor în 

RM, precum şi au fost organizate 

diferite seminare şi conferinţe în 

domeniul de referinţă. 

Faza II a proiectului a presupus 

implicarea consultanţilor 

naţionali/internaţionali în activităţile 

de perfectare a documentelor de 

reformă, documentelor privind 

rezistenţa oraşelor la riscul dezastrelor, 

dar şi consolidarea capacităţilor de 

comunicare în ceea ce priveşte 

situaţiile excepţionale.  

5. Programul pentru Prevenirea, 

Pregătirea şi Reacţionarea la 

dezastre naturale şi 

antropogene în ţările 

Parteneriatului Estic (PPRD 

Est)  

Faza I: 

2010-2014 

Faza II:  

2014-2019  

11.500.000,00 € 

(buget gestionat  

de donator)    

- Serviciul Protecţiei 

Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale al MAI 

(IGSU) 

Uniunea Europeană, 

prin intermediul 

Instrumentului 

European de 

Vecinătate (ENI) 

  

Scopul programului a fost oferirea 

sprijinului autorităţilor din Armenia, 

Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 

Moldova și Ucraina în îmbunătățirea 

prevenirii dezastrelor, precum și 

pregătirea și capacitățile de reacție în 

caz de dezastre naturale sau provocate 

de om - oferind astfel o protecție 

globală mai mare populațiilor, 

mediului și infrastructurii. Astfel, ţările 

partenere au reuşit să-şi consolideze 

capacităţile de protecţie civilă şi 

cooperare reciprocă, dar şi să se 

apropie de Mecanismul de protecţie 

civilă al UE.   

În faza I a proiectului au fost alocaţi 

pentru instruire 6 mil. € distribuiţi a 

câte 1 mil. € pentru fiecare dintre cele 

6 state participante la proiect 

(Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 

Georgia, Moldova, Ucraina). 

În faza II a proiectului au fost alocaţi 

pentru instruire 5.5 mil. € distribuiţi a 

câte 910.000 €  pentru fiecare dintre 

cele 6 state participante la proiect 



(Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 

Georgia, Moldova, Ucraina). 

Evenimentul major pentru Republica 

Moldova, organizat prin programul 

PPRD-East 2, a fost desfășurarea în 

perioada 17-22 septembrie 2017 a 

Exerciţiul Internaţional „EU-

MOLDEX 2017”, la care au participat 

circa 600 de reprezentanţi din ţările 

UE şi PaE. Astfel, drept rezultat al 

participării în program a fost elaborat 

și aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 408 din 06.06.2017 Regulamentul-

cadru privind suportul țării-gazdă în 

situații excepționale. 

6. Managementul dezastrelor şi 

riscurilor climatice în 

Moldova  

2010-2015  4.700.000,00 € 

(buget gestionat  

de donator)     

- Serviciul Protecţiei 

Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale al MAI 

Banca Mondială  Proiectul a contribuit la îmbunătăţirea 

stării de pregătire şi răspuns la dezastre 

a instituţiilor specializate, precum şi la 

consolidarea capacităţii guvernului de 

a gestiona în mod eficient situaţiile de 

criză şi de a acţiona corespunzător 

întru identificarea celor mai optime 

soluţii pentru sporirea siguranţei 

cetăţenilor. 

7. „Îmbunătăţirea capacităţii 

operaţionale şi abilităţilor 

profesionale ale pompierilor 

din Republica Moldova în 

domeniul protecţiei 

împotriva inundaţiilor prin 

tehnologii know-how 

utilizate în Republica Cehă”  

2017-2018  476.000,00 € 

(buget gestionat  

de donator)  

- Inspectoratul General 

pentru Situaţii de 

Urgenţă al MAI 

Agenţia de Dezvoltare 

Cehă 

  

Proiectul a contribuit la preluarea celor 

mai bune practici cu privire la 

modalitatea de reducere a riscurilor 

inundațiilor și prevenirea lor cu 

utilizarea echipamentului modern în 

conformitate cu experiența partenerilor 

cehi. 

Astfel, în cadrul proiectului au fost 

achiziționate bariere de protecție la 

inundații (1100 m), care reprezintă un 

echipament de ultimă generație utilizat 

de Uniunea Europeană în prevenirea 

inundațiilor. 

Totodată, în perioada 07-13 octombrie 

2018, la Chișinău, un grup de pompieri 

din Republica Cehă, a organizat o 

instruire pentru salvatorii și pompierii 



moldoveni privind utilizarea și 

exploatarea corespunzătoare a 

echipamentului respectiv. 

8. Dezvoltarea unui sistem 

teritorial de avertizare 

timpurie în caz de inundații 

în regiunea râului Prut 

(TEAWAS) 

 

(Programul Parteneriatului 

Estic de Cooperare 

Teritorială (EaPTC))  

2018-2019  330.000,00 € 

 

Cota parte a IGSU 

– 129.000,00 €  

- Inspectoratul General 

pentru Situații de 

Urgență al MAI 

- Direcția Serviciului de 

Stat al Ucrainei pentru 

Situații Excepționale în 

regiunea Cernăuți 

- Asociația Obștească 

BAID 

Uniunea Europeană, 

prin intermediul 

Instrumentului 

European de 

Vecinătate (ENI) 

 

Implementat de 

Agenția de 

Cooperare 

Internațională a 

Germaniei (GIZ) 

Proiectul a contribuit la reducerea 

impactului dezastrelor naturale și a 

riscurilor asupra mediului, economiei 

și societății prin notificarea oportună și 

informarea eficientă atât a cetățenilor 

cât și a autorităților publice. 

Sistemele de avertizare au fost 

instalate în regiunile limitrofe ale 

râului Prut care sunt supuse riscului de 

inundații precum: localitățile Criva, 

Drepcăuți, Șirăuți și Lipcani din 

raionul Briceni, Republica Moldova și 

regiunile Odessa, Cernăuți și Vinnița 

din Ucraina.  

9. Proiect de asistenţă 

umanitară „Asistenţa 

Inspectoratului General 

pentru Situaţii de Urgenţă în 

dezvoltarea sistemului de 

deservire şi alimentare a 

aparatelor de respiraţie cu 

aer comprimat”  

01.09.2018 – 

31.12.2019  

75.352,00 € 

(buget gestionat  

de donator)  

- Inspectoratul General 

pentru Situații de 

Urgență al MAI  

Ministerul Afacerilor 

Externe al Republicii 

Estonia 

  

Proiectul a contribuit la elaborarea 

conceptului de deservire a buteliilor 

aparatelor de respiraţie și de testare a 

măștilor de protecție. 

Totodată s-a reuşit instruirea a 14 

angajaţi ai IGSU (maiştri SPGF); 

introducerea standardelor europene în 

procesul de formare, pentru a instrui 

specialiştii conform celor mai bune 

practici şi experienţe europene; 

precum și modernizarea bazei 

instructiv-metodice şi tehnico-

materiale a IGSU în vederea asigurării 

desfăşurării procesului de testare.  

10. Dezasamblarea, preluarea şi 

transportarea instalaţiei 

ISLEDOVATELI din or. 

Tiraspol pentru păstrarea în 

siguranţă la ISDS „Obiecte 

Speciale 5101, 5102”  

2019  65.350,00 € 

(buget gestionat  

de donator)  

- ISDS „Obiecte 

Speciale 5101, 5102” a 

IGSU al MAI 

Agenţia Internaţională 

pentru Energie 

Atomică 

  

Preluarea instalaţiei ISLEDOVATELI 

sub controlul statului şi păstrarea în 

siguranță a acesteia.  

 

 


