
Actualizat la 25.06.2020 

Proiecte în curs de implementare 

 
Nr. 

d/o 

Denumirea  Perioada Bugetul Beneficiarul Donator Scopul 

1. The CBC Romania-Moldova a 

safer area by improving the Mobile 

Emergency Service for 

Resuscitation and Extrication 

(SMURD) operating infrastructure, 

by increasing the level of training 

and maintaining the capacity of 

professional personnel to intervene 

in emergency situations – 

SMURD-2 

28.06.2019-

27.06.2022 

(36 luni)  

10.026.409,71 € 

 

Cota parte a IGSU – 

2.249.800,00 €   

 

- Inspectoratul 

General pentru 

Situaţii de Urgenţă al 

MAI, România 

- Inspectoratul 

General de Aviaţie al 

MAI, România 

- Ministerul Sănătăţii, 

România 

- Inspectoratul 

General pentru 

Situaţii de Urgenţă al 

MAI, Republica 

Moldova 

- Ministerul Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei 

Sociale al Republicii 

Moldova 

- Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Mihail Grigore 

Sturza” al judeţului 

Iaşi, România 

- Institutul de 

Medicină Urgentă al 

MSMPS al 

Republicii Moldova 

 

Uniunea Europeană, 

prin intermediul 

Instrumentului 

European de 

Vecinătate (ENI) 

Creșterea siguranței și a protecției 

populației prin îmbunătățirea 

tehnicilor de formare a personalului 

și menținerea capacității de 

intervenție a serviciilor profesionale 

de urgență (inclusiv SMURD) în 

zona de frontieră. 

Proiectul este menit să creeze relații 

de lungă durată axate pe cooperare, 

coordonare, transfer de cunoștințe 

și interoperabilitate între parteneri 

privind îndeplinirea sarcinilor și 

îmbunătățirea serviciilor de urgență 

furnizate populației din zona 

eligibilă.  

   

2. Îmbunătățirea capacităților tehnice 

de salvare în Moldova  

noiembrie 2018 – 

31 decembrie 

2020  

500.000,00 $ 

(buget gestionat  

de donator)  

Inspectoratul General 

pentru Situaţii de 

Urgenţă al MAI  

Banca Mondială  - Dezvoltarea standardelor 

naționale în aplicarea tehnicilor de 

salvare. 

- Dezvoltarea capacităților 

naționale a Echipei USAR și a 

sistemului de acreditare.  



 

3. Promovarea măsurilor de reducere 

a riscurilor climatice și de dezastre 

în sectoarele apei și protecției civile 

pentru sporirea rezilienței 

localităților rurale  

2019 – 2021 

  

1.219.568,00 $ 

(buget gestionat  

de donator)  

Inspectoratul General 

pentru Situații de 

Urgență al MAI  

Agenția de 

Dezvoltare Austriacă  

 

Implementat cu 

suportul PNUD 

Moldova 

  

Sporirea rezilienței și capacităților 

de adaptare a comunităților rurale la 

schimbarea climei și dezastre 

datorită îmbunătățirii infrastructurii 

de depozitare a apei și măsurilor de 

reducere a riscurilor de dezastre. 

Proiectul susține implementarea 

soluțiilor inteligente de gestionare a 

apei pentru sectorul agricol, 

managementul inundațiilor și 

prevenirea incendiilor, și extinderea 

echipelor de pompieri/salvatori 

comunitare în comunități rurale 

selectate ale Republicii Moldova.  

4. Dezvoltarea capacităților de salvare 

în cadrul Departamentului de 

pompieri din Moldova  

01.04.2019 – 

31.12.2020  

1.050.600,00 PLN  - Fundația Corpului 

Medical Maltez din 

Polonia 

- Inspectoratul 

General pentru 

Situații de Urgență al 

MAI  

Ministerul Afacerilor 

Externe al Poloniei 

(Programul Polish 

Aid)  

  

- Îmbunătăţirea capacităților tehnice 

și teoretice ale angajaților IGSU în 

domeniul primului ajutor calificat. 

- Consolidarea și dezvoltarea 

competențelor în domeniul primului 

ajutor calificat prin preluarea celor 

mai bune practici de la partenerii 

polonezi.  

5. Consolidarea capacității 

operaționale și instituționale în 

procesul de dezafectare, remediere 

și gestionare a deșeurilor 

radioactive  

2018-2019 

(perioada de 

implementare a 

proiectului a fost 

prelungită cu 8 

luni) 

465.490,00 € 

(buget gestionat  

de donator)  

ISDS „Obiecte 

Speciale 5101, 5102” 

a IGSU al MAI 

Agenţia Internaţională 

pentru Energie 

Atomică 

  

- Proiectul este axat pe crearea 

capacității operaționale în procesul 

de dezafectare, remediere și 

gestionare a deșeurilor radioactive 

adecvate obiectivelor actuale și 

viitoare.  

- Îmbunătățirea capacității 

operaționale a operatorului de 

management a deşeurilor 

radioactive și a autorității naţionale 

de reglementare în elaborarea 

dosarelor de securitate pentru 

autorizarea proceselor de 

dezafectare, remediere și gestionare 

a deșeurilor radioactive.  

- Achiziționarea de echipamente și 

accesorii de caracterizare a 

deşeurilor radioactive, precum și 



instruirea personalului.  

6. Fortificarea securităţii fizice la 

compania naţională de management 

a deşeurilor radioactive  

2019-2020  250.000,00 € 

(buget gestionat  

de donator)  

ISDS „Obiecte 

Speciale 5101, 5102” 

a IGSU al MAI  

Autoritatea Suedeză 

de Securitate 

Radiologică 

 

Implementator: 

ONG INOTEH 

Reparaţia perimetrului zonei 

controlate şi supravegheate.  

7. Fortificarea perimetrului zonei 

”controlate” prin montarea 

sistemelor de securitate  

2019-2023  1.056.000,00 $ 

(buget gestionat  

de donator)     

ISDS „Obiecte 

Speciale 5101, 5102” 

a IGSU al MAI  

PNNL USA (Battelle 

Memorial Institute) 

 

Implementator: 

Media Security SRL 

Upgrade-uri de securitate fizică și 

Garanție extinsă, întreținere 

preventivă trimestrială la Depozitul 

național de deșeuri radioactive. 

  

8. Îmbunătățirea prevenirii, pregătirii 

și a răspunsului la catastrofele 

chimice și naturale care afectează 

simultan țările participante printr-o 

serie de exerciții pentru a testa și a 

spori capacitatea națională (EU-

CHEM-REACT 2)  

2019-2020  86.515,92 € 

(buget gestionat  

de donator)  

Direcţia generală 

intervenţii a IGSU al 

MAI 

Uniunea Europeană 

  

Scopul proiectului este consolidarea 

capacității de pregătire și de reacție 

a statelor participante ale 

mecanismului protecţiei civile al 

UE, precum și promovarea și 

utilizarea mecanismului protecției 

civile în Belarus, Moldova și 

Ucraina.  

Proiectul oferă abordări practice 

pentru autoritățile locale, regionale 

și centrale pentru a înțelege și 

utiliza instrumentele mecanismului 

protecției civile a UE, importanța și 

oportunitățile de cooperare cu 

agențiile umanitare și internaționale 

specializate și relevanța cooperării 

regionale. Proiectul, printr-o serie 

de exerciții, va implementa aceste 

abordări ale UE-CHEM-REACT, 

care au fost considerate în cadrul 

analizei necesităţilor ca fiind cele 

mai potrivite.  

9. „Dezvoltarea capacităților de 

căutare și salvare în conformitate 

cu standardele internaționale ca 

element  de reducere a riscului de 

dezastre în Moldova“  

2019-2020  114.000,00 € 

(buget gestionat  

de donator)  

- Organizaţia 

neguvernamentală 

Fundaţia „Institutul 

I-HELP” din Polonia 

- Inspectoratul 

General pentru 

Situații de Urgență al 

Ministerul Afacerilor 

Externe al Poloniei 

(Programul Polish 

Aid) 

  

Scopul proiectului este de a spori 

abilitățile personalului cheie 

( înțelese ca lideri de echipă ai 

diferitelor componente, ofițeri de 

legătură, experți în evaluare, 

membri ai echipei medicale) în 

management și organizarea echipei 



MAI  pentru o mai bună eficiență a 

activităților de salvare.  

10. Proiectul „Programul de prevenire 

a proliferării armelor de distrugere 

în masă”  

2019-2021  1.800.000,00 $ 

(buget gestionat  

de donator)  

- Agenţia pentru 

Reducerea 

Ameninţărilor din 

Domeniul Apărării 

(DTRA) a 

Departamentului de 

Apărare al SUA 

- Inspectoratul 

General pentru 

Situații de Urgență al 

MAI  

Departamentul de 

Apărare al SUA 

  

Scopul proiectului  este de a genera 

specialişti instruiți şi pregătiţi 

pentru operaţiuni  

CBRN/Combatere a armelor de 

distrugere în masă şi reiese din 

planul Comandamentului European 

al SUA privind contracararea 

amenințărilor transnaționale.  

11. Consolidarea capacității 

infrastructurii în domeniul 

gestionării deșeurilor radioactive în 

Republica Moldova 

2019-2020 621.690,00 € 

(buget gestionat  

de donator) 

Implementator: AO 

INOTEH 

 

- Beneficiar - ISDS 

„Obiecte Speciale 

5101, 5102” a IGSU 

SIDA,  

Autoritatea Suedeză 

de Securitate 

Radiologică 

 

Proiectul are drept scop elaborarea 

și implementarea unui program de 

monitoring al teritoriului intern şi 

adiacent depozitului de deșeuri 

radioactive de tip RADON şi 

construcţia unui depozit pentru 

păstrarea în siguranţă a deşeurilor 

radioactive istorice extrase. 

12. Îmbunătăţirea timpului de reacţie 

pentru prevenirea şi lichidarea 

inundaţiilor din zona 

transfrontalieră (judeţul Vaslui - 

România; Chişinău, raioanele 

Hînceşti, Criuleni, Dubăsari, 

Anenii Noi, Străşeni - Republica 

Moldova)   

2020-2021 

(12 luni) 

330.000,00 € - Direcţia Situaţii 

Excepţionale mun. 

Chişinău a IGSU 

- Inspectoratul 

pentru Situaţii de 

Urgenţă "Podul 

Înalt" al Judeţului 

Vaslui   

Uniunea Europeană, 

prin intermediul 

Instrumentului 

European de 

Vecinătate (ENI) 

Scopul proiectului este de a asigura 

siguranța și securitatea cetățenilor 

din regiunea transfrontalieră a 

României (în special a județului 

Vaslui) și a Republicii Moldova 

(Hâncești, Criuleni, Anenii Noi, 

districtele Dubăsari) prin abordarea 

unor provocări comune, 

întreprinzând  activități comune 

pentru prevenirea dezastrelor 

naturale, precum și acțiuni comune 

în timpul situațiilor de urgență.  

13. Abordare transfrontalieră integrată 

pentru o mai bună capacitate de 

prevenire, gestionare și reacție la 

situațiile de urgență  

2020-2021 330.000,00 € - Crucea roşie 

România - filiala 

Galaţi 

- Direcţia Situaţii 

Excepţionale mun. 

Cahul a IGSU                             

- Agenţia de 

cooperare 

Uniunea Europeană, 

prin intermediul 

Instrumentului 

European de 

Vecinătate (ENI) 

- Îmbunătățirea capacităților de 

răspuns la situații de urgență în 

zona transfrontalieră Galați-Cahul. 

- Conştientizarea populației din 

zonele rurale cu privire la riscurile 

legate de inundații și alte dezastre 

și instruirea acesteia pentru a face 

față consecințelor acestor dezastre. 



transfrontalieră şi 

integrare europeană

   

- Îmbunătățirea capacității 

instituționale a autorităților publice 

locale de a face față situațiilor de 

urgență prin activități de 

consolidare a capacității și schimb 

de bune practici la nivel 

transfrontalier. 

 


