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Proiect 
 

 PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

LEGE nr. ______ 
din „____” _______________ 2016 

 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 Articolul I. Legea nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva 
incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art.144), cu 
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. În textul legii, sintagma „al Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu 
sintagma „din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, iar cuvîntul „departamente” se 
substituie cu sintagma „alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului”. 

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Articolul 1. Sistemul de apărare împotriva incendiilor 

(1) Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi 
specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifice şi de informare 
publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de 
producere a incendiilor, precum şi asigurării intervenţiei operative la evacuarea şi 
salvarea persoanelor, stingerea incendiilor, protejarea bunurilor şi mediului împotriva 
efectelor acestora şi include: 

a) norme şi standarde în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
b) supravegherea de stat în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor; 
c) asigurarea stingerii incendiilor, executării acţiunilor de intervenţie, salvare-

deblocare în caz de incendii; 
d) certificarea produselor şi mărfurilor în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
e) agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în domeniul 

apărării împotriva incendiilor; 
f) evaluarea riscului de incendiu a obiectivelor la etapa de proiectare, construcţie, 

exploatare şi post-utilizare; 
g) licenţierea în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
h) atestarea specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul apărării împotriva 

incendiilor; 
i) recepţia finală a construcţiilor şi instalaţiilor, prin evaluarea riscului de incendiu 

de către organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor; 
j) avizarea unor genuri de activitate, stabilite prin Hotărîre de Guvern; 
k) instruirea persoanelor fizice şi juridice în domeniul apărării împotriva incendiilor. 
l) informarea populaţiei în domeniul apărării împotriva incendiilor. 
(2) Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public şi cu 

caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile prezentei legi, 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele fizice şi juridice 
aflate pe teritoriul Republicii Moldova.” 

3. La articolul 2 sintagma „şi a protecţiei contra incendiilor” se exclude. 



4. La articolul 5 litera c) va avea următorul cuprins: „serviciul teritorial de salvatori 
şi pompieri”. 

5. Articolul 10 se expune cu următorul cuprins: 
”Articolul 10. Domeniul de asigurare a securităţii antiincendiare al autorităţilor 

administraţiei publice locale de nivelul întîi 
Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi: 
a) organizează, în conlucrare cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale 

din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, serviciul teritorial de salvatori şi pompieri 
şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, în baza unui Regulament-
tip aprobat de Guvern; 

b) asigură îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul din 
subordine; 

c) numesc în bază de concurs şi eliberează din funcţie şeful serviciului teritorial de 
salvatori şi pompieri, cu participarea reprezentanţilor Serviciului Protecţiei Civile şi 
Situaţiilor Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

d) verifică gradul de siguranţă la incendiu, capacitatea localităţilor şi obiectivelor de 
prevenire şi stingere a incendiilor, antrenează unităţile economice la îndeplinirea 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;  

e) mobilizează cetăţenii la prevenirea şi stingerea incendiilor, contribuie la 
dezvoltarea voluntariatului în situaţii excepţionale, la asigurarea lor tehnico-materială; 

f) stabilesc resursele financiare necesare în vederea organizării serviciilor teritoriale 
de salvatori şi pompieri, în conformitate cu legislaţia privind administraţia publică locală 
şi descentralizarea administrativă; 

g) asigură instituirea şi întreţinerea surselor de alimentare cu apă pentru stingerea 
incendiilor. 

6. Articolul 11 se expune cu următorul cuprins: 
        „Articolul 11. Obligaţiile conducătorilor, administratorilor şi altor persoane cu 
funcţii de răspundere de la instituţiile care le reprezintă 

Conducătorii, administratorii şi alte persoane cu funcţii de răspundere de la instituţii: 
        a) asigură apărarea împotriva incendiilor şi regimul de protecţie împotriva 
incendiilor;  
     b) elaborează măsuri organizatorice, tehnice şi inginereşti de apărare împotriva 
incendiilor şi asigură realizarea lor;  
      c) asigură realizarea oportună a măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform 
prescripţiilor, avizelor şi avertismentelor organelor supravegherii de stat a măsurilor 
contra incendiilor;  
     d) implementează realizările tehnico-ştiinţifice în sistemul de apărare împotriva 
incendiilor, susţin activitatea de inventator şi raţionalizator în domeniul asigurării 
securităţii oamenilor împotriva pericolelor de incendiu şi minimalizării riscurilor de 
incendiu la procesele tehnologice din producţie;  
      e) asigură executarea şi respectarea reglementărilor de protecţie împotriva incendiilor 
din standarde şi condiţii tehnice, a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor 
la proiectarea, construcţia, reconstrucţia, reutilarea tehnică şi repararea instituţiilor, 
precum şi la fabricarea, transportarea şi utilizarea producţiei;  
    f) alocă mijloace pentru întreţinerea şi dezvoltarea serviciului departamental 
de salvatori şi pompieri;  

g) creează formaţiuni benevole de pompieri şi asigură activitatea lor;  



      h) menţin în stare de funcţionare sistemele automate de prevenire a incendiilor, 
sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, tehnica de intervenţie la 
incendiu, utilajul tehnic pentru stingerea incendiilor şi nu permit utilizarea lor în alte 
scopuri decît cele destinate;  
      i) iau măsurile necesare ca salariaţii să însuşească regulile de apărare împotriva 
incendiilor şi îi atrag să participe la prevenirea şi stingerea incendiilor, nu permit accesul 
la locul de muncă al persoanelor care nu au absolvit instructajul minim de prevenire şi 
stingere a incendiilor;  
         j) prezintă, la cererea organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, 
informaţii despre gradul de siguranţă la incendiu a obiectivelor şi a producţiei fabricate, 
informaţia privind incendiile produse la instituţie şi consecinţele acestora;  
      k) iau măsuri faţă de acei care încalcă normele şi regulile de apărare împotriva 
incendiilor, sancţionează, în modul stabilit de legislaţie, cu reparaţia pagubelor materiale, 
persoanele vinovate de izbucnirea incendiilor; 
        l) asigură testarea anuală a coşurilor de fum şi/sau canalelor de ventilare, sistemelor 
de ventilare, instalaţiilor electrice şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, la 
instituţiile din gestiune, cu obţinerea actului cu privire la starea antiincendiară, de la 
specialistul atestat în domeniu; 

m) elaborează şi prezintă anual organelor supravegherii de stat a măsurilor contra 
incendiilor declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor la clădirile şi 
edificiile din gestiune; 

n) asigură accesul liber permanent la sursele de alimentare cu apă pentru stingerea 
incendiilor; 
 o) deţin certificate privind absolvirea cursului de instruire în domeniul apărării 
împotriva incendiilor în cadrul Centrului Republican de Instruire al Serviciului Protecţiei 
Civile şi Situaţiilor Excepţionale, conform programelor specializate; 

p) la dotarea instituţiilor cu instalaţii automate de semnalizare a incendiilor, asigură 
transmiterea semnalului de incendiu de la aparatele de recepţie-control de incendiu, direct 
sau prin intermediul staţiilor de retransmitere la Centrul automatizat de dirijare operativă 
„901” al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”.  

7. Se completează cu articolele 111 şi 112 cu următorul cuprins: 
„Articolul 111. Declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor 
(1) Declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor prevede: 
a) în cazul îndeplinirii în volum deplin a prevederilor normelor şi regulilor de 

apărare împotriva incendiilor – prezentarea listei cerinţelor normative în domeniul 
apărării împotriva incendiilor executate la obiectiv. 

b) în cazul neîndeplinirii în volum deplin a prevederilor normelor şi regulilor de 
apărare împotriva incendiilor – se va efectua evaluarea riscului de incendiu la obiectiv. 

(2) Elaborarea declaraţiei privind starea de apărare împotriva incendiilor nu este 
obligatorie pentru obiectivele de grupa a treia. 

(3) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se 
elaborează şi se aprobă de către Organul central al supravegherii de stat a măsurilor 
contra incendiilor şi se publica în Monitorul Oficial. 

Articolul 112. Obligaţiile furnizorului de gaze naturale 
Furnizorul gazelor naturale va livra combustibilul gazos către consumatorii finali 

doar în cazul asigurării bunei funcţionări a aparatelor consumatoare de gaze, coşurilor de 
fum şi/sau canalelor de ventilare, confirmate prin prezenţa actelor corespunzătoare şi 



dotării încăperilor cu sisteme de control a gradului de  poluare cu gaze cu deconectare 
automată a livrării de gaze, conform normativelor în vigoare.”. 

8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Articolul 12. Obligaţiile cetăţenilor 

(1) Fiecare cetăţean este obligat să cunoască şi să îndeplinească reglementările de 
apărare împotriva incendiilor la locul de muncă şi la domiciliu, să acorde ajutorul posibil 
la prevenirea şi stingerea incendiilor. 

(2) În cazul constatării oricărei încălcări a normelor de apărare împotriva 
incendiilor, a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi 
oricărei defecţiuni sesizate la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor, 
fiecare cetăţean este obligat să o comunice imediat conducătorului locului de muncă. 

(3) Proprietarul locuinţei şi/sau locatarii sunt obligaţi: 
a) să ofere factorilor de decizie din serviciul de salvatori şi pompieri atestaţi, 

membrilor formaţiunilor benevole de pompieri, posibilitatea de a efectua, în modul 
stabilit, evaluarea riscului de incendiu a locuinţelor şi construcţiilor auxiliare; 

b) să asigure buna funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor de încălzire şi testarea 
anuală, înainte de începerea sezonului rece, a coşurilor de fum şi/sau canalelor de 
ventilare, cu obţinerea actului corespunzător de la specialistul atestat în domeniu; 

c) să doteze spaţiul locativ cu detectoare autonome de semnalizare a incendiilor şi 
mijloace de prima intervenţie în caz de incendiu; 

d) să doteze încăperile cu instalaţii şi aparate de încălzire cu aspiraţia aerului pentru 
arderea combustibilului nemijlocit din încăpere cu semnalizatoare autonome de 
concentraţie a monoxidului de carbon (CO); 

e) să nu efectueze lucrări sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 
apărare împotriva incendiilor; 

f) să exploateze recipiente cu gaz lichefiat în strictă conformitate cu actele 
normative în vigoare şi să nu admită utilizarea lor în stare defectă sau fără testare.”. 

9. Se completează cu articolul 121 cu următorul cuprins: 
 „Articolul 121. Obligaţiile proiectanţilor de construcţii şi instalaţii, amenajări de 
echipamente şi utilaje 
          Proiectanţii de construcţii şi instalaţii, amenajări de echipamente şi utilaje: 

a) elaborează compartimentul de proiect „Măsuri de asigurare a siguranţei la 
incendiu” pentru obiectivele de grupele întîi şi a doua; 

b) prevăd în documentaţia pe care o întocmesc măsurile de apărare împotriva 
incendiilor, specifice naturii riscurilor de la obiectivele proiectate; 

c) prevăd în documentaţia tehnică de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, 
mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie 
specifice; 

d) includ în proiecte şi predau beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare 
a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţie, 
precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite 
de producători;  

e) asigură asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor, prevăzute în documentaţie, până la punerea în funcţiune a mijloacelor.”. 

10. La articolele 14, 16, 17, 19, 22, 25, 26 sintagma ”serviciul de salvatori şi 
pompieri” se substituie cu sintagma ”serviciul de salvatori şi pompieri atestaţi”. 



11. La articolul 14 alineatul (1), după cuvîntul „intervenţie” se completează cu 
cuvintele „pe teritoriul ţării sau în afara lui”. 

12. Articolul 18 se completează cu literele g) şi h), cu următorul cuprins: 
„g) să se folosească nestingherit de toate surse de alimentare cu apă indiferent de 

forma de proprietate; 
h) să repoziţioneze orice vehicul şi/sau obiect, inclusiv prin metoda de forţare 

stringentă, dacă acestea prezintă obstacol pentru trecerea şi amplasarea tehnicii speciale 
de intervenţie la salvarea oamenilor şi stingerea incendiilor.”. 

13. La articolul 23 lit. f) sintagma „finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale” 
se exclude. 

14. La articolul 24: 
lit. h) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„h) să suspende imediat activitatea obiectivelor economice, care practică activităţi de 

întreprinzător, a obiectivelor publice şi sociale, să interzică exploatarea clădirii, 
construcţiei, a unei sau a unor încăperi aparte, secţiei de producţie sau agregatului,  în caz 
de constatare a prezenţei unuia din criteriile ce indică la încălcarea reglementărilor de 
apărare împotriva incendiilor, care ar putea conduce la producerea unui incendiu şi/sau 
explozie, crea pericol iminent pentru viaţa şi securitatea persoanelor, precum şi valorilor 
materiale, cum ar fi: 

- lipsa Avizului organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor pentru 
desfăşurarea genului de activitate; 

- depăşirea numărului maxim de utilizatori pentru cafenele, baruri, cluburi, discoteci 
şi restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referinţă, stabilită în norme şi reguli; 

- reducerea gradului de rezistenţă la foc şi a clasei pericolului de incendiu 
constructiv al clădirii, prin resistematizarea efectuată cu încălcarea reglementărilor de 
apărare împotriva incendiilor; 

- utilizarea la finisarea căilor de evacuare şi în încăperi, a materialelor cu clasa de 
combustibilitate sub valoarea de referinţă, stabilită în norme şi reguli;  

- neasigurarea numărului minim de căi de evacuare, necorespunderea  
înălţimii/lăţimii şi lungimii căilor de evacuare, faţă de valoarea de referinţă stabilită în 
norme şi reguli; 

- lipsa sau neîntreţinerea în stare bună de funcţionare a instalaţiilor automate de 
semnalizare, înştiinţare şi/sau stingere a incendiilor, de protecţie antifum sau iluminat de 
securitate pentru evacuare, în corespundere cu prevederile normelor şi regulilor; 

- neexecutarea testărilor anuale a coşurilor de fum şi/sau canalelor de ventilare, 
sistemelor de ventilare, instalaţiilor electrice şi aparatelor consumatoare de combustibili 
gazoşi de către specialiştii atestaţi în domeniu; 

- instalarea neautorizată a buteliilor cu hidrocarburi gazoase lichefiate sau a altor 
surse ce pot conduce la producerea exploziilor şi/sau incendiilor.” 

se completează cu literele h)1 - h)5  cu următorul cuprins: 
„h)1 pe durata de suspendare a activităţii obiectivului, interzicere a exploatării 

clădirii, secţiei de producţie, agregatului sau încăperii, pe căile de evacuare se aplică 
sigiliul cu inscripţia ,,suspendată activitatea” sau ,,interzisă exploatarea” de către angajaţii 
organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, în prezenţa a minim doi 
martori; 

h)2 ridicarea sigiliului poate avea loc doar în următoarele cazuri: 



- solicitarea pentru efectuarea lucrărilor în vederea asigurării securităţii la incendiu 
în incinta construcţiilor sau încăperilor suspendate; 

- după obţinerea Avizului pozitiv de la organul supravegherii de stat a măsurilor 
contra incendiilor care a aplicat sigiliul; 

- în baza hotărârii instanţei de judecată; 
h)3 după înlăturarea criteriilor care au condus la suspendarea activităţii obiectivului, 

interzicerea exploatării clădirii sau încăperii, factorii de decizie de la obiectiv adresează 
în scris organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, care a aplicat 
sigiliul, cerere privind solicitarea evaluării repetate a riscului de incendiu şi ridicarea 
sigiliului, în scopul obţinerii Avizului pozitiv de la organul supravegherii de stat a 
măsurilor contra incendiilor, anexînd totodată acte confirmative; 

h)4 examinarea posibilităţii ridicării sigiliului se realizează de către organul 
supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în maximum 5 zile lucrătoare de la 
data primirii cererii; 

h)5  suspendarea activităţii obiectivului, interzicere a exploatării clădirii, secţiei de 
producţie, agregatului sau încăperii poate fi contestată în instanţa de judecată, conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare.”; 

lit. i) se exclude;   
la lit. j) sintagma „cu respectarea prevederilor lit.i) a prezentului articol” se exclude; 
se completează cu litera m) cu următorul cuprins: 
„m) să instruiască şi să atesteze specialiştii care desfăşoară activităţi în domeniul 

apărării împotriva incendiilor, cu eliberarea certificatelor speciale de atestare în 
domeniu”. 

15. La articolul 25 lit. a) sintagma „şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale” 
se exclude. 

16. La articolul 27 sintagma ”serviciul departamental de pompieri” se substituie cu 
sintagma ”serviciul departamental de salvatori şi pompieri”. 

17. Se completează cu art. 271 cu următorul cuprins: 
„Articolul 271. Serviciul teritorial de salvatori şi pompieri. 
(1) Serviciul teritorial de salvatori şi pompieri reprezintă un serviciu public local 

care se organizează în unităţile administrativ-teritoriale de către autorităţile administraţiei 
publice locale de nivelul întîi în scopul lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale şi 
incendiilor, pînă la sosirea forţelor de bază ale serviciului de salvatori şi pompieri atestaţi. 

(2)  Serviciul teritorial de salvatori şi pompieri se constituie din posturi teritoriale. 
Personalul posturilor teritoriale de salvatori şi pompieri se compune din angajaţi, inclusiv 
executanţi ai serviciului civil şi/sau voluntari. În vederea lichidării incendiilor şi/sau altor 
situaţii excepţionale produse în zona de intervenţie, serviciul teritorial de salvatori şi 
pompieri dispune de tehnică de intervenţie şi utilaj tehnic special. 

(3) Organizarea şi funcţionarea serviciului teritorial de salvatori şi pompieri se 
stabilește prin regulamente aprobate de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul 
întîi în baza unui Regulament - tip aprobat de Guvern. 

(4) Personalul serviciului teritorial de salvatori şi pompieri are obligaţia să poarte 
uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale căror descriere, condiţii de 
acordare şi folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Serviciul Protecţiei Civile şi 
Situaţiilor Excepţionale şi aprobat de Guvern. 



(5) Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului teritorial de salvatori şi 
pompieri se face din contul bugetelor locale, precum şi din alte surse prevăzute de 
legislaţie.”. 

18. Articolul 31 se completează cu alin. (4), cu următorul cuprins: 
„(4) Normele şi regulile în domeniul apărării împotriva incendiilor se aprobă de 

către Inspectorul principal de stat al Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor 
contra incendiilor şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

19. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
          „Articolul 32. Certificarea producţiei şi mărfurilor 

 (1) Producţia şi mărfurile a căror utilizare poate prezenta risc de incendiu, ce ar 
periclita viaţa, sănătatea sau bunurile persoanelor fizice şi ar aduce prejudicii mediului 
înconjurător, sînt certificate, în mod obligatoriu, pe linia conformităţii lor cu 
reglementările.  

(2) Comercializarea producţiei şi a mărfurilor fără certificat şi marcă, ce ar dovedi 
conformitatea lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor, este interzisă.  

(3) Produsele şi mărfurile se plasează pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune numai 
dacă satisfac cerinţele de apărare împotriva incendiilor, cu respectarea principiilor 
internaţionale ale liberei circulaţii a produselor în comerţul interior şi cel internaţional, şi 
numai dacă sunt însoţite de documente care atestă conformitatea.  

(4) Se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de 
organisme de evaluare a conformităţii străine, traduse în limba de stat a Republicii 
Moldova şi confirmate prin specimenul de ştampilă a importatorului, în baza acordurilor 
bilaterale de recunoaştere reciprocă a activităţilor de evaluare a conformităţii, la care 
Republica Moldova face parte.  

(5) Recunoaşterea certificatelor de conformitate pe teritoriul Republicii Moldova se 
efectuează prin eliberarea unui nou certificat de conformitate. 

(6) În cazul lipsei certificatelor de conformitate sau a declaraţiilor de conformitate, 
produsele şi mărfurile importate se supun evaluării conformităţii, conform 
reglementărilor tehnice naţionale în vigoare. 

(7) Nomenclatorul producţiei şi mărfurilor pasibile de certificare pe linia 
conformităţii lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor, precum şi modul de 
certificare sînt stabilite prin lege”. 

20. Articolul 33 va avea următorul cuprins: 
 „Articolul 33. Licenţierea şi atestarea în domeniul apărării împotriva incendiilor 

(1) Licenţele pentru montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor 
automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor 
împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu se eliberează în conformitate cu 
Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător. 

(2) Sînt în drept să exercite activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor  
persoanele fizice şi juridice instruite şi atestate de către comisia specializată în domeniu, 
care este organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. 

(3) Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor care desfăşoară activităţi în 
domeniul apărării împotriva incendiilor constituie o componentă a sistemului apărării 
împotriva incendiilor şi se efectuează cu scopul respectării actelor normative în domeniul 
apărării împotriva incendiilor, în baza unui Regulament elaborat şi aprobat de către 
organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.”.   



21. Articolul 34 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 34. Mijloacele tehnice ce asigură acţiunile salvatorilor şi pompierilor la 

incendiu. 
Mijloacele tehnice şi echipamentele de protecţie specifice, ce asigură acţiunile 

salvatorilor şi pompierilor la lichidarea incendiilor şi altor situaţii excepţionale, se 
introduc pe piaţă şi se utilizează conform legii”. 

Articolul II. Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţie civilă 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Articolul 8 se completează cu litera l1) cu următorul cuprins:  
 „l1) participă la misiuni de căutare şi salvare la nivel internaţional în baza 

Acordurilor la care Republica Moldova este parte sau în caz de solicitare a asistenţei de 
către statele afectate de situaţii excepţionale;”. 

2. La articolul 20 lit. e) sintagma „finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale”  
se exclude. 

Articolul III. La Articolul 14 lit. i) din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi 
Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2007, nr. 78-81, art. 358), cu modificările ulterioare, sintagma „finanţate din 
bugetul de stat sau bugetele locale” se exclude. 

Articolul IV. La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 
2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2007, nr. 29-31, art. 91), cu modificările şi completările ulterioare, litera n) va avea 
următorul cuprins:  

„ n) organizarea serviciilor teritoriale de salvatori şi pompieri.”. 
Articolul V. La articolul 17 alineatul (2) din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu 

privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art. 627), cu modificările şi 
completările ulterioare, după sintagma ,,control” se completează cu sintagma ,, ,cu 
excepţia organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor”. 

Articolul VI. La articolul 14 alineatul (2) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2007, nr.32-35, art.116), cu modificările şi completările ulterioare, la litera x) sintagma „a 
pompierilor” se substituie cu sintagma „a serviciului teritorial de salvatori şi pompieri”. 

Articolul VII. La articolul 6 din Legea nr. 156-XVI din 06 iulie 2007 cu privire la 
organizarea serviciului civil (de alternativă) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2007, nr.141-145, art.591), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „în 
formaţiunile speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de construcţie, 
etc)” se substituie cu sintagma „în cadrul serviciului teritorial de salvatori şi pompieri”. 

Articolul VIII. Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege, precum şi 
va aproba actele normative atribuite în competenţa sa prin prezenta lege. 

 
 

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI 
NOTĂ INFORMATIVĂ  

la proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  



1. Temeiul iniţierii procesului de elaborare, autorul proiectului 
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative este 

elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, în vederea realizării Programului de 
activitate a Guvernului pentru anii 2015-2018, acţiunii nr. 1.1 din Planul de acţiuni 
privind implementarea Programului de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri 
în localităţile rurale ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
202 din 14 martie 2013, care prevede revizuirea legislaţiei relevante existente: Legea 
nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor, Legea nr. 
271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă, Legea nr. 435-XVI din 28 
decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi Legea nr.93-XVI din 5 aprilie 
2007 Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi elaborarea actelor 
legislative şi normative pentru activitatea serviciului teritorial de salvatori şi pompieri. 

2. Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ, 
principalele prevederi ale proiectului 

Prezentul proiect are ca scop crearea unui cadru juridic necesar pentru 
organizarea şi activitatea Serviciului teritorial de salvatori şi pompieri, precum şi 
sporirea securităţii la incendii în sectorul locativ şi la obiectivele economice. 

Totodată, la elaborarea proiectului, s-a ţinut cont de propunerile ministerelor şi 
altor autorităţi administrative centrale în urma analizei şi evaluării aplicabilităţii şi 
gradului de aplicare a Legii nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994, în vederea executării 
prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.334 din 14 mai 2014 „Cu privire la aprobarea 
listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale 
de specialitate ale administraţiei publice în anul 2014”. Menţionăm că, proiectul este 
supus avizării repetate, luîndu-se în consideraţie toate propunerile şi recomandările 
instituţiilor de resort. 

Actualmente, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.778 din 27 
noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale 
aparatului central al acestuia”, precum şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 
420 din 10 decembrie 2009, acţiunile de intervenţie la salvarea persoanelor, la 
stingerea incendiilor, efectuarea lucrărilor de căutare-salvare, precum şi acordarea 
primului ajutor medical sînt realizate cu un număr de 1381 persoane, incluse în statele 
de personal a 62 de subdiviziuni de intervenţie din cadul Serviciului, şi anume: 2 
detaşamente de căutare-salvare, 7 detaşamente, 38 unităţi şi 14 posturi de salvatori şi 
pompieri, amplasate pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi localităţilor republicii, ceea 
ce reprezintă 60% din minimul necesar conform normativelor în vigoare. 

Este de menţionat însă că, posibilităţile tactice de intervenţie ale unei echipe nu 
acoperă necesitatea forţelor şi mijloacelor pentru lichidarea situaţiilor excepţionale sau 
incendiilor în cazurile solicitărilor cetăţenilor din localităţile îndepărtate de locul de 
dislocare a subunităţilor de stat, ca rezultat, la momentul sosirii, incendiul sau altă 
situaţie excepţională este deja de proporţii. În unele unităţi teritorial-administrative 
distanţa maximă pînă la cea mai îndepărtată localitate ajunge la 50-60 km. 

Totodată, în unele autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi, din 
contul bugetelor locale sînt organizate şi întreţinute 16 posturi teritoriale de salvatori 
şi pompieri, care sînt dislocate la distanţe îndepărtate şi reprezintă forţa primară la 
lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale şi incendiilor pînă la sosirea forţelor 



de bază atestate ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. 
Pentru comparaţie, în ceea ce priveşte asigurarea cu efectiv-limită şi tehnică de 

intervenţie la incendii, exemplificăm: în Estonia, cu numărul populaţiei de 1,37 mln. 
de locuitori, efectvul constituie 2382 de persoane şi au în dotare 240 de unităţi de 
tehnică de intervenţie la incendii şi 37 de maşini speciale plus 110 unităţi de tehnică 
de intervenţie la incendii deservite de unităţile de voluntari; Slovenia avînd o 
populaţie de cca 1,8 mil. persoane, dispune de 1527 de subdiviziuni de intervenţie de 
diferite categorii, etc. 

În acest scop, se propune modificarea şi completarea Legii nr. 267-XIII din 9 
noiembrie 1994, astfel încît aceasta să reglementeze statutul serviciului teritorial de 
salvatori şi pompieri, implicit modalitatea de organizare  şi finanţare a activităţii 
acestuia, precum şi competenţele autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul 
întîi în crearea şi organizarea activităţii serviciului respectiv.  

În acelaşi timp, statistica din ultimii 5 ani ne demonstrează, că 90% din numărul 
incendiilor şi a persoanelor decedate, din cauza intoxicării cu produsele toxice de 
ardere, au loc în sectorul locativ privat, cauzele fiind nerespectarea prevederilor 
normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor, coşurilor 
de fum şi a canalelor de ventilare. Pentru evitarea sau cel puţin minimalizarea acestor 
evenimente, se impun un şir de măsuri pentru sporirea securităţii cetăţenilor atît în 
sectorul privat, cît şi la locul de muncă. Astfel, proiectul vine să completeze Legea nr. 
267-XIII din 9 noiembrie 1994 cu un articol nou – 112, care se referă la obligaţiile 
furnizorului de gaze naturale, expunerea articolului 12 într-o redacţie nouă, care 
prevede obligaţiile proprietarilor de locuinţe şi/sau a locatarilor în domeniul apărării 
împotriva incendiilor, precum şi completarea cu art. 121, care prevede obligaţiile 
proiectanţilor de construcţii şi instalaţii, amenajări de echipamente şi utilaje. 

Totodată, Legea nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 se completează la art. 33, cu 
dreptul organului central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor de a 
atesta persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul apărării împotriva 
incendiilor. Această măsură se consideră a fi necesară întru ridicarea nivelului de 
executare a lucrărilor în domeniul securităţii la incendii, corespunzător nivelului de 
executare din ţările Uniunii Europene şi, drept rezultat, recunoaşterea calificărilor 
profesionale ale specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul apărării împotriva 
incendiilor din Republica Moldova, în ţările Uniunii Europene. 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 267-XIII din 09 noiembrie 
1994, în obligaţia factorilor de decizie este asigurarea realizării oportune a măsurilor 
de apărare împotriva incendiilor, conform prescripţiilor, avizelor şi recomandărilor 
organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, precum şi asigurarea 
executării şi respectării reglementărilor de protecţie contra incendiilor din standarde şi 
condiţii tehnice, a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, 
construcţia, reconstrucţia, reutilarea tehnică şi exploatarea obiectivelor. 

Totodată, în urma incendiului produs la „Clubul Colectiv”, organele 
supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, întru executarea indicaţiei Prim-
ministrului, din Procesul-verbal nr. 0101-27 al Şedinţei operative a Guvernului din 02 
noiembrie 2015 în vederea asigurării condiţiilor necesare de apărare împotriva 
incendiilor, protecţiei cetăţenilor, valorilor materiale şi mediului natural, au supus 
evaluării riscului de incendiu la toate obiective de agrement cu aglomerări de persoane 
din republică. 



În urma evaluării s-a constatat, că majoritatea factorilor de decizie nu respectă 
normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor. 

Incidentul recent de deflagraţie de la cafeneaua „La soacra” din str. M.Varlaam, 
63, mun. Chişinău produs la data de 09 ianuarie 2016, soldat cu 13 răniţi, 
demonstrează faptul imperfecţiunii bazei legislative în ceea ce priveşte interacţiunea 
organelor de administrare publică. Aşa dar, procedura de obţinere a autorizaţiilor de 
funcţionare a agenţilor economici pentru desfăşurarea unor genuri de activitate, nu 
prevede obţinerea şi a unui punct de vedere a organelor supravegherii de stat a 
măsurilor contra incendiilor cu privire la starea securităţii la incendiu a locaţiei de 
desfăşurare a acestor activităţi. Capacităţile efective ale organelor supravegherii de 
stat a măsurilor contra incendiilor nu permit evidenţa permanentă a fluxului de 
activitate a agenţilor economici. 

Referitor la amendamentele propuse la Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 
şi la articolul 14 alineatul (1) din Legea nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994, acestea au 
la bază asigurarea îndeplinirii prevederilor Acordurilor internaţionale la care 
Republica Molodva este parte, în special care ţin de acordarea ajutorului în cazul 
apariţiei situaţiilor excepţionale sau participarea la misiuni internaţionale de căutare şi 
salvare. 

În acest scop şi în scopul perfecţionării legislaţiei în domeniu, în cadrul acestui 
proiect, se propune de a modifica şi completa Legea privind apărarea împotriva 
incendiilor nr. 267-XIII din 09 noiembrie 1994 şi Legea cu privire la protecţia civilă 
nr.271-XIII din 09 noiembrie 1994, cu prevederi ce ţin de participarea efectivului din 
cadrul echipei internaţionale de salvare a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 
Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în timpul misiunilor 
internaţionale de salvare. 

De asemenea, se propun completări la Legea nr. 156-XVI din 06 iulie 2007 
pentru antrenarea executanţilor serviciului civil de alternativă în cadrul serviciilor 
teritoriale de salvatori şi pompieri. 

În ceea ce priveşte amendamentele propuse la Legea nr. 435-XVI din 28 
decembrie 2006 şi Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, menţionăm că acestea 
se referă la atribuirea autorităţilor publice locale de nivelul întîi, a competenţei de 
creare, organizare şi întreţinere a serviciului teritorial de salvatori şi pompieri. 

Menţionăm, că asigurarea financiară a procesului de creare a posturilor 
teritoriale este specificată detaliat în anexa la Programul de consolidare a serviciului 
salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 202 din 14 martie 2013.  

Respectiv, cheltuielile privind crearea, dotarea şi întreţinerea posturilor 
respective în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi pot fi 
estimate la 191496,6 mii lei (pentru crearea a 114 posturi teritoriale de salvatori şi 
pompieri cu procurarea autospecialelor de intervenţie noi şi 63096,6 mii lei cu 
procurarea autospecialelor de intervenţie în fostă folosinţă). 

Reieşind din cele expuse, în scopul perfecţionării cadrului legislativ din 
domeniul de referinţă, în vederea sporirii securităţii împotriva incendiilor în 
localităţile Republicii Moldova şi la obiective, precum şi asigurării participării la 
misiuni de căutare-salvare la nivel internaţional, considerăm oportună aprobarea 
proiectului de lege. 

3. Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 



Proiectul va fi expediat CNA pentru efectuarea expertizei în rezultatul 
coordonării cu instituţiile interesate. 

4. Fundamentarea economico-financiară 
Pentru implementarea acestor prevederi nu vor fi necesare surse financiare 

suplimentare directe şi imediate, acestea fiind necesare doar în cazul cînd Republica 
Moldova va iniţia pregătirea şi dotarea echipei de intervenţie. Pentru aceasta 
cheltuielile la ziua de astăzi, conform calculelor preventive pot constitui 16.000.000 
lei. 

Cheltuielile se împart în trei categorii: 
- prima categorie ţine de dotarea echipei, cheltuielile estimative (calculul 

conform preţurilor publicate pentru luna februarie 2013), constituie 15 583 803,52 lei, 
dintre care suma de 4 253 419,17 lei poate fi în prezent acoperită cu bunuri materiale 
existente în dotarea Serviciului, iar bunuri în sumă de 11 330 384,35 lei va fi necesar 
de acoperit din bugetul de stat. 

- a doua categorie ţine de participarea echipei în misiuni reale şi se referă la 
cheltuieli de transport (combustibil), asigurare pentru transport şi asigurare medicală 
efectiv, hrană pentru efectiv, etc., şi calculul va fi diferit pentru fiecare misiune 
separat. Un calcul pentru participarea echipei la o misiune convenţională de 7 zile 
(calculele pentru România), se estimează la 619583,616 lei. Cheltuielile vor fi 
necesare de a fi acoperite din bugetul de stat.  

- a treia categorie ţine de procesul de atestare a echipei – instruirea efectivului, 
solicitarea experţilor, acoperirea cheltuielilor comisiei de examinare a INSARAG, 
etc., cît şi alte momente, ce vor putea fi cunoscute doar după ce ne vom adresa către 
Secretariatul INSARAG cu intenţia de a forma echipa în cauză, şi primi condiţiile ce 
urmează a fi realizate, cheltuieli care la fel vor fi necesare de acoperit din bugetul de 
stat. 

5. Respectarea transparenţei în procesul decizional 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, anunţul privind iniţierea procesului de 
elaborare a proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
este plasat pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, în directoriul 
Transparenţa decizională/Consultări publice/Organizarea consultărilor publice. 

 
 
 
Ministru                                                                 Alexandru JIZDAN 

 
 


