REPUBI,ICA MOLDOVA
IIAIONUL IALOVENI
CONSII,IUL COMUNEI NAZUNI

D},CIZTE

6114

din 21 decembrie 2018
Cu privire

la organizarea gi funcfionarea

serviciului (postului) teritorial de salvatori
qi pompieri in comuna Rizeni.

in conformitate cu art. 14 aI.2 lit.h) al I-egii privind ad inistralia publ ica locala
nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 10 al Legii nr.267 din 09 noiernbrie I 994 privincl
apdrarca impotriva incendiilor" gi l{otdrirea Guvemului nr. 595 din 26 iune 2018
pentru aprobarea Regulamentului- tip privin d organizarea 9i funclionarea scrvici ul r-ri
(postului) teritorial de salvatori gi pompieri, avind in
re avizul pozitiv al
comisiilor consultative de specialitate pentru problemele
l)rept gi Adrlinistraqic
Public6; Pentru E,conomie, Finanle qi Buget consiliul comuna Rdzeni

DECIDE

1. Se

:

organtzeazd" serviciul (postul) teritorial

de salvat

gi pompieri in

comuna Rdzeni, raionul Ialoveni.
2. Se aprobb Regulamentul privind organizarea gi func{i area serviciului
(postului) teritorial de salvatori gi pompieri din conruna Rdze , raionul Ialoveni.
Re gulamentul se anexeazd,.
3. Se pune in seama primarului comunei stabilirea zoner e interventie a serviciui

de

salvatori gi pompieri qi efectuvul lirnita al accstuia.
aprobarea la urmdtoarea gedin{d a consiliului cornunal.
4. Controlul indeplinirii
ederilor prezentei decizii
asigura Dl Cr:cfu Ion
primarul comunei
(postul) teritorial

Ghena

Dubila

Contrasemne

Nina

rta

yi

NorA rttFoRMrrTtvA

la proiectul de decizie "Cu privire la organizarea gi funcfiona

serviciului (postului)
teritorial de salvatori gi pompieri in cor{runa Rizeni, raionul Ialoven
Primdria comunei a elaborat proflectul in confitrmitate cu
14 al.2 lit.h) al
Legii privind admini stra{i a public 6 lo cal6 nr . 43 6 -,XVI din 2 8. 2.2006, aft. I0 al Legii
nr.267 din 09 noiembrie 1994 si Hotirirea Guvernului nr. 595 drn26 iune 2018.
Elaborarea qi aprobarea prezentului Regulament er intervenit
leedturd cu
necesitate a organizdri gi funcliondrjii serviciului (postului) teri
ial de salvatori gi
pompieri in comuna Rdzeni, raionul Ialoveni, in soopul
serviciilor de
lichidare a incendiilor Ei a consecin{,elor situaliilor exceptional servicii de salvare a
persoanelor, precum gi asigurarea initervenliei prirrard pind la
irea forfelor debazd
ale serviciului de salvatori qi pompieri atesta{i.
Asigurarea financiard gi tehnico-ntaterialS a posl;ului se va
tua din contul
bugetului local gi din alte surse previzute de legislialie. Inspect tul poate transmite
primbriei echipament pentru dotarea tehnico-materiald a
ilor de salvatori qi
pompieri, cu respectar ea prevederilqr legi slaliei in vigoare.
Sursele de finanlare privind organi4area postului sint divizate n doud catesorii: surse
de finanlare interne gi externe. Sursele interne de finanlare sin alcdtuite din alocdriie
pentru acest domeniu, prevdzute in bugetul de stat gi in cel lo l pentru anul respectiv.
Finanlarea externd este constituitd dfln asisten{a tehnicd, incl v granturi, acordatd de
orsanismele financiare internationale sau donatori.
Proiectul de decizie respectd prevederile actelor normative legislative actuale Ei
privind transparen{a
este elaborat in vederea implementdnii Legii 239 din 13.11
in procesul decizional Ei Legii nr.100 din22.l2.21l7 cu privir la actele normative.
In scopul respectdrii prezentelor legi, proiectul de decizie a fi plasat pe pagina web
www.razeni.md .
La elaborarea proiectului de decizie "Cu privire la
rzatea si functionarea
serviciului (postului) teritorial de salvatori gi pompieri 1n muna Rdzeni, raionul
Ialoveni", s-a tinut cont deprevederile art. 6lit ,,h", atrt. 35 in. 4 qi art 37 alin. 6
ive", art.28 alin. 3 al
ale T egii Nr.100 din22.12.2017 ,,Cu privire la actele
Legii Nr.82 din 25.05. 2017,,IntegritA1i".
l0narea
Proiectul de decizie ,,Cu privire
serviciului
organizarea gi
(postului) teritorial de salvatori gi pompieri in comuna R ni, raionul laloveni",se
prez\ntd, comisiilor consp$aSp de specialitate pentru avrzare i aprobare in qedinfa.
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La Deci Consiliului comunal
Nr.6/4 din 21 decembrie 2018.

REGULAMENTUL
privind
(postului)
organizarea $i funcfionare:l
servrc lui
teritorial de salvatori gi pompieri din comuna llizeni, rai ul Ialoveni
I. DISPOZTTTT GENERALE
1. Regulamenful privind organizarea qi func{ionarea
iciului (postului)
teritorial de salvatori qi pompieri (in continuare - Regulame ) stabilegte cadrul
juridic, criteriile de selectare gi anggjare in serviciu, modul ivind organizarea gi
activitatea serviciului (postului) teritorial de salvartori qi po
eri (in continuare Post) in comuna Rdzeni, raionul Ialoveni, pre)cum qi al
aspecte legate de
ja{ii, executanlii
activitatea gi indeplinirea obligaliiilor de muncir de cdtre
serviciului civil (de alternativd) gi voluntarii in si tii exceplionale.
^ir In scopul executdrri prezentului Regulament, noliunile
2.
bazd sint definite

modul
angajat al postului - persoand, fizicd, angajatd, in cadrul po
activitdfl de prevenire gi lichidare a incendiilor gi a altor si

urmdtor:

1n

schimbul

unui salariu, in baza contractului

indiv
beneficiar al voluntariatului- comuna Rdzeni, in folosul
activitatea de voluntariat, reprezentatd de Primdrra com

Iui, care presteazd
fii exceplionale, in

dual de

muncS:
ia se desfbqoard

i

Rdzeni, care a
pompieri;
executant al serviciului civil - cetilean al Repurblicii Mol va in virstd de la 18
pind la 27 de ani, care vrmeazd, sd fie scutit de serviciul mili
in termen si sd fie
incorporat
1n
civil;
serviciul
voluntar tn situalii exceplionale (in continuare - vol
) - cetS{ean al
comunei Rdzeni, in sprijinul solidaritdlii civioe, se impl
in activitdti de
voluntariat in cadrul serviciului (postului) teritorial de salv 11 $1 pomplerl, m

constituit serviciul (postul) teritorial cle

salva

baza unui contract de voluntariat incheiat i

i qi

formd

scris6;
timpul de rdspuns pentru lichidarea incendiilor Si a altor si
ii exceplionale *
timpul scurs de la receplionarea apelului, imbarcarea gi
lasarea angajalilor
postului cu autospeciala de intervenlie pind la sosirea
locul chemdrii gi
intervenlia pentru lichidarea incendiilor
altor si
excepJionale;

gi a

ii

personalul serviciului (postului) teritorial de salvatotri Si pompieri -angajati,
i/sau voiuntari;
inclusiv executanti ai serviciului civil

serviciul intern principiile, regulile generale qii cele speci ce care staulabaza
tru coordonarea
organizdrir qi desfrgurdrii serviciului in cadrurl postului
gi asigurarea
activitdtilor, indeplinirea misiunilor, menlinerea ordinii i
acestuia;
securitdlii lpazei
zond de intervenlie - teritoriu de acliune al postului, inclu
localit61ile, unde
este preconizatd interven{ia pentru desfEqurarea ar;tivitdlii de revenire gi lichidare
a incendiilor qi a altor situalii excepfionale.

II. ORGANIZAREA $I ACTIVITATEA POS]IURILOR
3. Postul se organizeazdla decizia autoritdlilor deliberative rcprezentative ale
administraJiei publice locale de nivelul intii, in colaborare cu spectoratul
General pentru Situalii de Urgen{6 (in continuare -Inspector
4. Postul este creat in conformitate cu art 10 lalLegii nr.2 7 din 09 noiembrie
1994 qiHotdrirea Guvemului nr. 595 din 26 iune 2018.
5. Postul reprezintd, o institujie publicd care se <xganizeazd n cadrul primdriei
comunei Rdzeni care presteazd sew.icii de lichidar:e a incendii r;i a consecin{elor
situaliilor excep{ionale, servicii de salvare a persoanelor,
m $l aslgura
intervenlia primard pind la sosirea fo4elor debaziL ale servici lui de salvatori gi
pompieri atestali.,
acestula. care
6. Organizarea activitdlii postului este efectuatiide cdtre qe
este numit in funclie, pebazd de concurs, qi eliberat din funcli de cdtre Consiliul
comunal R[zeni.
7. Activitatea de bazd a postului ponstd in interven{ia pen
salvarea
persoanelor gi a bunurilor materiale, in executareer ac{iunilor
salvare-deblocare,
in lichidarea incendiilor gi/sau a altor situa{ii exceplionale
in zona de
intervenlie, precum gi in instruirea gi informarea trropulatiei pr ind mdsurile de
prevenire gi acJione in caz de incendiu qi in alte situalii excep! nale. Postul
reprezintd, fo4a primard de intervenfie pin6la sosirea fo4elor
bazd ale
Inspectoratului.
8. Num6ru1 de telefon al postului este afiqat la r;ediile insti fiilor publice qi ale
agenlilor economici, in locurileispaliile publice dinraza zoner de interventie.
9. Alertarea postului in scopul desftgurdrii acfir,rnilor de in
enlie la lichidarea
pul desfbqurdrii
incendiilor gi/sau a altor situalii exoep{ionale, prer;um gi in
exerciliilor de antrenament se face de cdtre Centnrl automati
de dirijare
operativd al Inspectoratului in coordonare cu primarul comun iRdzeni si/sau
geful postului, conform planului de inqtiinlare gi alarmare, el
rat de qeful
postului gi aprobat de primar.
10. Antrenarea postului pentru salvarea persoarelor, lichid
incendiilor
qi/sau a altor situalii excep{ionale in afara zonei de intervenlie se va efectua cu
acordul primarului comunei Rdzeni din zona de irrtervenlie, i bazaplanurilor de

antrenare a forfelor gi mijloacelor elaborate de c6tre qeful
, coordonate cu
geful organului teritorial al Inspectorratului.
lI. Zona de intervenlie a postulul se stabileqte prin decizia onsiliului comunal
Rdzeni, in coordonare cu Inspectoratul, luind in considerare ti pul de rdspuns
pentru lichidarea incendiilor qi a altor situalii exceplionale.
12. Controlul asupra activitdlii postului este exercitat de cd
Primarul
comunei Rizeni qi organul teritorial, al Inspectoralului.
13. $eful postului incheie acorduri de cooperare cu organul ritorial al
Inspectoratului, cu posturile similare din localitdlile vecine gi
alte servicii
operative de pregdtire permanentd din teritoriu (poli1ia, servici I medical,
serviciul gaze, Gas Natural Fenosa gi unitdlile militare).
14. In cazul antrendrii comune a postului cu or€ianele terito ale ale
Inspectoratului, conducdtorul interven{iei este qeful superior organului teritorial
al acestuia.
15. Efectivul-1imit6, organigrama qi statele de p,s1s6nal ale
se aprobd
de cdtre Consiliul comunal Rdzeni.
16.La iniJiativa Consiliului comunal Rdzeni, in cadrul
lui pot fi incadrali
executanJi ai serviciului civil qi voluntari, care ulterior vor
i drept rezervd de
promovare pentru angajare in cadrul postului sau [nspectoratu
,17. Executanlii serviciului civil qi voluntarii participd, in co un cu angajalii
postului, la lichidarea incendiilor gi a altor situalii exceplional produse in zona de
interven{ie.
18. Executanlii serviciului civil sint incorporali in cadrul po
lui in baza
prevederilor Legii nr.156 din 6 iulie 2007 cu privire la organi
serviciului
(de
civil
altemativd), iar voluntarii -inbazaprincipiilor de vo untariat gi in
condiliile prevdzute de Legea voluntariatului nr.11l1 din 1B iu e 2010.
19. Angajatii, executanlii serviciului civil gi voluntarii iqi
activitatea
in conformitate cu fiqele de post care sint elaboratro qi aprobate de cdtre geful
postului, coordonate cu organele teritoriale ale Inspectoratului i Primarul
comunei Rdzeni. Fiqa de post al gefului postului er;te elaboratd i aprobatd de
primar.
20. Selectarea persoanelor care se angajeazdconstd in ident aarea celor care
corespund urm[toarelor cerinle la angajare:
1) cetdlean al Republicii Moldova cu virsta de preste 18 ani,
punct de
vedere medical, care detine cel puiin studii gimnaziale;
2) capacitate de muncd qi rezistenfd,fizicd,inaltd, capacitate a acliona
organizat gi hotdrit in condilii extreme, precum gi r1e a se con
a situaliei in

diferite imprejurdri;
3 ) aptitudini de comunicare, iniliativd, responsabilitate;
4) domiciliat, de preferinld, din localitatea din zona de in

ie a postului.

21. Inspectoratul este autoritatea fesponsabild de instruirea
mard qi continuS,
perfeclionarea cuno gtinlelor profesionale ale anga j alilor, exe
ntiior serviciului
civil gi voluntarilor postului, organr4area seminarelor, concurs ilor, competi{iilor
qi a altor activitbli in vederea mentinerii qi sporirii capacitdlii
interven{ie,
precum gi de oferirea informaliei relrevante primdriei care con ibuie la
implementarea reglementdrilor locale privind intrelinerea
ul.
22.Instruirea angajafilor, executan{ilor serviciului civil gi v luntarilor se
efectueazd in mod gratuit in cadrul Inspectoratuluji sau la sedi postului, in
corespundere cu programele de studrii elaborate de, Inspecto
23.La sfirgitul fiecdrei ac{iuni de intervenlie, gerful echipaju ui/echipei de
intervenlie verificd starea tehnicS qi/sau gradul de uzurd a tehn ii qi a utilajului,
asigurd mentenanla in aga mod incit tehnica gi utilajul sd fie fo
rte pentru nol
ac{iuni de interven{ie, consemnind despre aceasta in figele aut vehiculelor, qi
intocmegte un raport de activitate pe efectuarea inrlerven{iei pe
il prezintd
autoritAlilor administraliei publice locale.

III. INSTRUMENTELE $I SURSELE DE FINANTARE
24,In scopul organizdrii continue qi menlinerii in stare de
postului, primiria este in drept sdutilizeze urmdtoarele in

l)

antrenarea agenJilor economici din teritoriul gestionat
intrelinerea postului, ca serviciu prestat de interes public com
2) aderarea la proiectele investilionale de orice tip desfbgur
pentru intrelinerea postului.
25. Asigurarea financiard gi tehnico-materiald a postului se
contul bugetului local gi din alte surse prevdntte de legisla{ie.
transmite primdriei echipament pentru dotarea tehnico-materi
salvatori gi pompieri, cu respectarea prevederilor legislaliei in
26. Sursele de frnantare privind onganizarea positului sint di
categorii: surse de finan{are interne gi externe.
27. Sursele interne de finantare sint alcdtuite din alocdrile
domeniu, prevdzute in bugetul de stat gi in cel local pentru an
Finanlarea extemi este constituitd din asistenJa tehnic6, inclus
de organismele financiare internalionale, sau donatori.
28. Finanlarea internd se compune din:
1) bugetul de stat - mijloace financiare pentru arsigurarea
autospeciale de intervenlie, utilaj gi echipament sprecializat,
instruirea efectivului, responsabil fi ind Inspectoratul ;
2) bugetul unitSlii administrativ-teritoriale din z:ona de i
financiare sub formd de transferuri cu destina{ie speciald aloc

clionare

a

ente:

tru contribuirea la
,

e ln terltonu

fectueazd din
I poate
a posturilor de

tzatein doud
tru acest
respectiv.
v granturi, acordatd

lui cu
um
n{ie - mijloace
la bugetul

unititrii administrativ-teritoriale fondatoare a postului.
3) bugetul local - mijloace financiare pentru intrelinerea an
6 a postului;
29.In scopul garantirii sustenabilitalii bugetare pe termen I
a postului gi
coparticip drii Ia mdsurile de interes comun, cheltuielile pentru ntre!inerea
postului sint asigurate atit din contul mijloacelor financiare
ii ale bugetului
unitdtii administrativ-teritoriale de nivelul intii forrdatoare, cit din contul
transferurilor cu destinafie speciald de la bugetele unitdlilor ad inistrativteritoriale de nivelul intii din raza da intervenlie a postului.
30. Autoritdflle administraliei publice locale de nivelul intii i al doilea din
zona de intervenlie a po5tului au dreptul sd prevadd in bugetul cal mijloace
financiare pentry intre{inerea postului, proporfionril cu
de locuitori ai
unitAlii administrativ-tet'itoriale, gi sd aloce aceste mijloace fin ciare unitdlii
administrative pe al cdrui teritoriu este situat poshrl respectiv.
31. Consiliile locale din zona de intervenlie a postului decid asupra alocdrii
transferurilor cu destinalie specialS la bugetul locarl al unitSlii dministrativteritoriale fondatoare a postului.
32. Cheltuielile pentru intrelinerea postului includ cheltuieli de personal,
cheltuieli pentru achitarea serviciilor comunale gi procurarea rburan{ilor.

IV. REGTMUL DE ACTIVITATE,
33. Durata timpului de muncd sdptdminal pentnr geful postu
zllntc, timp de 5 zile, gi doud zile de repaus (simbiitd gi dumini
cu prevederile Codului muncii al Republicii Moldova nr. 1542003.
34. Angajaiii postului gi executan[ii serviciului civil activ
durata timpului de muncd se stabilegte in contract, in conformi
Codului muncii al Republicii Moldova.
35. Avind in vedere specificul activitdtrii, angajeulii postului
serviciului civil pot fi atragi la munc6 suplimentaril,Iamuncd
in zilele de repaus.gi in cele de sdrbdtoare nelucrdtoare, in con
prevederile Codului muncii al Republicii Moldova.
36. Angajarea persoanelor in cadrul postului, acordarea co
compensafiilor, concedierea gi alte aspecte legate rle indeplini
muncd se efectueazdin conformitate cu prevederile Codului
Moldova.
37. Angajalii postului beneficiazd de asisten{d medicalS in
prevederile I egii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privi
obligatorie de asistentd medicald, executanJii serviciului civil
prevederile Legii nr.156 din 6 iulie 2007, iar volurrtarii : in

ui este de 8 ore
d), in conformitate
din 28 martie

in schimburi. iar
cu prevederile

executanfii
noapte, la muncd
ffnltate cu

ediilor,

obligaliilor de

ii al Republicii
formitate cu
la asigurarea
in conformitate cu
itate cu

prevederile Legii rtr. l2l din 18 iunie 2010.
38. In caz de vdtdmare a sdndtdtii sau deces ca urmare a un i accident de
muncd sau a unei boli profesionale, angajalilor postului li se
rdd garan{ii qi
compensa{ii in conformitate cu prevederile Codul'ui muncii,
ecutan{ilor
serviciului civil - in conformitate cu prevederile Legii nr.156 in 6 iulie 2001. iar
voluntarilor, in caz de accident de muncd sau de boa16 care
urge din natura
activitdlii, li se asiguri servicii medicale in conformitate cu
vederile Lesii nr.
l2I din 1B iunie 2010.
39. Pentru indeplinirea congtiincipasd a atributiilor de servi iu, actele de
eroism, curajul gi devotamentul manifestate in tirn,pul lichiddri incendiilor gi/sau
altor situalii excep{ionale, angaja!ii, executanlii serviciului civ I qi voluntarii
postului pot fi stimulaJi material qi pot fi menlionali cu disti
ii departamentale Ei
de stat.

V. DREPTURI $I OBLIGATII
a0. Angpjalii postului au urmdtoarele drepturi:
I ) sd desfE$oare activitatea in conformitate cu o,rdinea gi re mul de activitate al

postului;
2) sd intre nestingherit in toate loaalurile unitSlilor economi
locuinlele qi construcliile auxiliare ale cetd{enilor in timpul li
qi/sau altor situalii exceplionale;
3) sd for\eze,in caz de necesitate, ugile gi geamurile, ele
care le ingrddesc pitrundereao sd demonteze gi s-6 rJemoleze
intreprindd" alte acliuni in executarea lucrdrilor de lichidare a
altor situalii exceplionale;
4) la necesitate, in timpul interven{iilor la incendii gi alte si
limiteze sau sd interzic1,temporar circulalia mijloacelor de
persoanelor ftzice in sectoare limitate din localitate sau la an
impund sb pirbseascd anumite locuri care prezint5. pericol;
5) sd se deplasezela locul interventiei, pe drumuri care nu
circulaliei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de pro
cerinlele de operativitate gi de lucru impun aceasta;
6) la necesitate, in timpul intervenliilor la incendii qi alte si
antreneze cetSlenii qi mijloacele tehnice ale agentilor economi
incendiilor gi/sau altor situaJii exceplionale;
7) sd atace in instanld deciziile qefului de post sau ale pri
considerd cd le sint lezate drepturile qi interesele l:gitime;
8) sd inainteze propuneri de cregtere a calitd\ii qi de optimi
prestare a serviciului;
9) sd participe la elaborarea documentelor de politici, proi

precum qi in

iddrii incendiilor
tele de construc{ie
11, Sa

ndiilor si/sau
alii de urgen!6,

sd

gi accesul
ite obiective. s6-i

t deschise
dacd

ii

de urgenfS, sd

i pentru lichidarea

lui. dacd acestia
a modalitAtrii de

lor de dezvoltare

postului;
10) sd fie informali asupra situa{iei privind prestarea servici lui, problemelor
existente, solu{iilor propuse pentru depdgirea impedimentelor, portunitdlilor de
dezvoltare, a planurilor gi perspectivelor de acfiun.e.
41. Voluntarii postului au urmdtoarele drepturi:
1) sd li se acorde de cdtre institu{ia-gazdd asigurare medical facultativS,
conform art.6 lit.c) din Legea nr.l2l din 18 iunie 2010, impo iva riscurilor de
accident, de boald sau altor riscuri ce decurg din rLatura activi 1l;
2) sa h se ramburseze de cbtre institulia- gazdd, in condiliile nvenite prin
contract, cheltuielile de transport, c&zare, alimentare,in caz
necesitate, de
deplasare, de asigurare gi alte cheltuieli indispensirbile pentru esfrgurarea
activitdlii de volunt ariat;
3) sd solicite de la institu{ia-gazdbun certificat nominal qi risori de
recomandare in bazametodologiei aprobate de Guvem, prin
sa se recunoasca
prestarea activitdlii de voluntar qi sd se confirme experienla gi
ilitdtile obtinute
prevederilor
conform
contractuale ;
4) sd beneficieze de timp pentru odihnd, astfel incit durata mpului de lucru,
stabilitd in condiliile legislafiei, si nu afecteze sdnLdtatea qi re rsele psihofizice
ale voluntarului:
5) sd participe la cursuri de instruire organizate, iniJiate sau
puse de
institulia-gazddpentru o mai bund desfbgurare a activitdfii.
42. Angqalii postului au urmdtoarele obligalii:
l.) sd desfd$oare activitatea de serviciu in conformitate cu fi le de post qi
prevederile actelor legislative, normative qi depa(;amentale
reslementeazd
activitatea salvatorilor qi pomp ieri lor;
2) sd respecte disciplina muncii;
3) si menlin6 in stare bund de funclionare autol;pecialele de interven{ie gi
utilajul din dotare, iar la depistarea neregulilor sau a defecliun lor sd anun{e
imediat geful postului gi sd intreprindd mdsuri de remediere a
4) sd supravegheze men{inerea in stare bund a surselor de a mentare cu apd qi
cdilor de acces spre localitdflle gi obiectivele ampllasate in
de interventie:
5) sd informeze autoritAtile administratiei publi'ce locale de ivelul intii,
organul teritorial al Inspectoratului gi alte institulii publice
problemele ce
fin de lichidarea incendiilor gi/sau altor situalii exr:ep{ionale;
6) sd participe la cursurile de instruire organizute de Inspec
in comun cu
autoritdlile administratiei publice locale de nivelut intii;
7) sA soseascd in timp minim la locul chemdrii;
B) sd solicite efectiv gi autospeciale de intervenfie necesare in cadrul
subdiviziunilor Inspectoratului, la necesitate;
9) sd intreprindd mdsuri de salvare a persoanelc,r, de lichida a incendiilor
a

qi/sau altor situalii exceptionale cu flutospecialele de interven e gi
dotare.

43. Voluntarii postului au urmdtoarele obligalii:
1) sd indeplineascd sarcinile primite din partea instituliei-ga
2) sd se subordoneze conducerii institufiei-gazdrd,cu care a i
exercitarea contractului de voluntariat;
3) s5 mentind in stare bund de funclionare autospecialele de
utilajul din dotarea postului;
4) sd respecte alte obligatii care drecurg din conractul de vo
44.Drepturile qi obliga{iile execqtanlilor serviciului civil s
capitolul V din Legea nr.156 din 6 iulie 2007.
45. Personalul postului are obligaiia sd poarte uniformd,
proteclie qi insemne
46. utilizarea insemnelor distinctflve gi a unifonnei de cdtre
atributii respective este interzisd.
47. Angaja{ii, executanlii serviciului civil gi voluntarii
cunoagte gi de a aplica prevederile prezentului ReS5ulament.

utilajul din

heiat contractul in
mterventle sl
untariat.
t stabilite in
pament de
rsoane aare nu au

iau obligalia de a

VI. RASPUNDEREA MATERIALA
48. Angaja!ii, executanlii serviciului civil gi voluntarii post ui poartd
rdspundere materialS pentru prejudiciul cauzat ang;ajatorului, i conformitate cu
prevederile Codului muncii al Republicii Moldova.

49.rncazulin care angaja\ii, executanlii serviciului civil

luntarii postr-rlui
incalcS drepturile, libertdtile gi interesele legitime ale cetdfenil gi aie factorilor
de decizie gi aduc prejudicii materiale, acegtia poarti
in conformitate
cu legisla!ia.
50. Angaja!ii, executanlii serviciului civil qi voruntarii postu ui nu poartd
rispundere materialS pentru prejudiciul adus la stingerea i
iilor, prin
aplicarea corectd a mijloacelor de stingere, demontarea const
iilor, prin alte
acliuni justificate gi nici pentru faptul cd factorii de decizie din unit6!i1e
economice gi cetd{enii nu respectd reglementbrile standardelor, normele gi regulile
de apdrare impotriva incendiilor.
gi

51. Organigrama a serviciului (postului) de sa,lvatori gi
Consiliul local Rdzeni.

Specialist in economie

.Munteanu

se adaptd de

rghei

Anexi
la Regulamentul privind organ

rea

gi

fundionarea

teritorial de salvatori gi pompieri
Organigrama a serv

lui (postului)

teritorial de salvatori gi pompieri
I pestului

Speciali in econo{nb4

Serghei

lui (postului)

RApoRT DE ExpERrrzA nNrrcoRUlTrE

la proiectul de decizie ,,cu privire la aprobat'ea Regulamentului privind
funcfionarea serviciului (postului) territorial de salvartori
Ei
Prezentul raport de expertiz.E anticorupfie a fost intocmit de primiiria comunei
inbaza
Legii nr. 10012017 ,,cu privirea la actele norma{ive" 9i Metodolog;iei de efectuare a expertizei
anticoruptie a proiectelor de acte departamentaleo aprobatd prin Hirtdrirea
i Centrului
Anticoruptie nr. 6 din 20 octombrie20l?.
Anilua riscurilor de corupfie a procpsului de promovare a proiectul I.
Pertinen{a autorului, categoriei prdpuse a actului gi a procedurii
promovare

I.1.

a proiectului.

Autor al proiectului de act normativ pste primdria comunei Rdzeni, au
crefu Ion - primar, ceea ce corespunde prevoderilor Legii nr. ,436 din 2g.12;.
administrafia publicd localS"

r.2.

Respectarea rigorilor de transparenfi

proiectului.

in

procesuJl decizional Ia

Conform art. 8 al Legii nr. 23912008 privin{ transparenla in
lrrocesul
asigurbrii transparentei procesului de elaborare a deciziilor sint:
a) informarea publicului referitor la inilierea olabordrii deciziei;
b) punerea la dispozilia pirEitor interesate a proiectului de decizie Ei a materi

,,etapele

aferenta

aceshria:

c)

consultarea ceti{enilor, asocia}iilor constituite in corespurrdere cu
interesate:
d) examinarea recomanddrilor ceti{enilor, asqciatiilor constituite in
altor pdrfi interesate in procesul de elaborare a proiectelor de rcecizii;
e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate.,'

altor p5r[i
cu legea,

Proiectul de decizie ,,cu privire la aprob&rea Regulamentului privind
funcflonarea serviciului (postului) territorial do sarvatori gi pomprieri'; a fost p
pe pagma
web a Primiriei comunei Rizeni, cu respectaroa termenilor previizu{i de legislal in vigoare
fiind asigurat accesul pirfilor interesate la ptoiecful prenotat ;rentru a putea
ta sau
expedia recomanddri pe marginea proiectului. prin urmare, reieqind din cele
transparenla in procesul decizional a fost asiguratd
I.3. Scopul anunfat gi scopul real al proiectului.
Scopul Regulamentului este de a stabili modul de organizare gi funcJionare
serviciului
(postului) territorial de salvatori gi pompieri, stabilirea zonei de intervenfie, sta egte cadrul
juridic, criteriile de selectare gi angajare in serviciu, modul privind organizarea activitatea
serviciului (postului) teritorial de salvatori gi pompieri in comuna Rizeni, rai<
Ialoveni,
precum gi alte aspecte legate de activitatea gi indeplinirea obli.gafiilor de m
de cdtre
angaja\ii, executan{ii serviciului civil (de alternativi) qi voluntsrii in situalii
ionale,
chestiuni legate de intre{inerea serviciului (postului) teritorial.

I.4.

Interesul public promovat prin proiect.

Proiectul Regulamentului a fost elaborat in conf,omritate cu prevederile Legii
436 din
28.72.2008 ,,Privind administralia publicd locald", art l0 ar Legii w. 267 din J9.1t.1994
-Privind apdrarea impotriva incendiilor" gi Hot6rirea Guvernului Republicii Moldova nr. 595 din
26 iunie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea qi t
serviciului (postului) teritorial de salvatori gi pompieri.

I.5.

Justificareasolufiilorproiectului.
I.5.1. Suficienfa argumentlrii din nota informativi.

qi aprobarea prezenfului Regulament este necesari in legiturd
necesrtatea
organizdii gi funcfionirii serviciului (postului) territorial de salvatori gi pompi i, in scopul
intervenJiei pentru salvarea persoanelor gi a br1nurilor materiale, in executarea
lor de
salvare-deblocare, in lichidarea incendiilor gi/sau a altor situalii exceplionale produ in zona de
intervenlie, precum qi in instruirea gi informarda populaJiei privind m[surile de prevenire qi
actione in caz de incendiu gi in alte situaJii excepJionale. Postul reprezinld
primarE de
interventie pini la sosirea forfelor debazd ale Inspectoratului.
Elaborarea

I.5.2 Argumentarea economico-financiard

lit.f) al Legii nr. 10012017 ,,Cu privire la actele normative",
contini,,fundamentarea economico-flnanciari". Astfel se constatd cd
decizie a fost coordonat cu comisia buget qi finanle a primiriei, in vederea
Conform art. 30

trebuie

si

iectul

de

normativ din punct de vedere economico-financiar

II. Analiza generali

a

foctorilor de risc

a

proiectului

Potrivit art. 54 al Legii nr. 10012017 ,,Cuprivire la actele normative", textul proiectul
normativ se elaboreazd in limba romdnd, cu respeotarea urmdtoarelo:r reguli:
a) con{inutul proiectului se expune intr-un limbaj simplu, clar gi concis, pentru a
orice echivoc, cu respectarea stricti a regulilor gramaticale, de ortografie gi de
b) intr-o frazA este exprimatd o singur6 idee;
c) terminologiautllizatd este constantd, uniformi si corespunde celei utilizate in te acte
normative, in legislatia Uniunii Europene gi in alte instrumente intennalionale la care Republica
Moldova este parte, cu respectarea prevederilor prrezentei legi;
d) noJiunea se redd prin termenul respectiv, evitrindu-se definilia a,cesteia sau
frazeologicd, aceleaqi nofiuni se exprimd prin aceiagi tenneni;
e) se interzice folosirea neologismelor dacd existl sinonime de largd rdspindire. in cazul in
care se impune folosirea unor termeni gi expresii din alte limbi, se indicd, dupd caz,
corespondentul acestora in limba romAnS;
f) se evitd folosirea regionalismelor, a cuvintelor gi expresiilor nefunclionale, idi
lce, care
nu sint utilizate sau cu sens ambiguu;
g) se evitd tautologiilejuridice;
h) se utilizeazd, pe cit este posibil, notiuni monosemantice, in con.formitate cu
tn ologia
juridicS. Daci un termen este polisemantic, sensul in care este folosit trebuie si dec
,cu
claritate din text:
i) exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate lace numai
explicarea
acestora in text, la prima folosire;
j) verbele se utilizeazd, de reguld, la timpul prezent.
Confinutul proiectului este expusd in limba de stat, simpli, clari qi conctsa

regulelor gramaticale qi de ortografie, intrunind cerinlele prevdz;ute de art. 54
100/2017 ,,Cuprivire la actele normative".

II.2 Coerenfa legislativi

a

proiectului.

in textul proiectului nu au fost identificate norne contradictorii sau conflicte

r

acestuie cu prevederile altor acte in vigoare.

II.3. Activitatea agenfilor publici gi ai entitifilon publice reglementati in pr

prevederile

Proiectul coniine reglementiri ce se referd la activitatea:
1) Consiliul comunal Rdzeni , in ce privepte adoptarea deciziei de creare
(postului) de salvatori !i pompieri, stabilitrea zonei de iten/entie a servici
de salvatori {i pompieri, adoptarea buggtului in activitatea a serviciului
salvatori 1i pompieri, stabilirea efectiwluiilimit[;
2) Primdria comunei Rdzeni qi a primdriilor din zona de inten'entie, in ce pri

3)

serviciului
(postului)

lui)

de

alocarea

surselor financiare pentru intre{inerea a serviciului (postul.ui) de salvatori ti pompieri.
Primdria pe teritoriul c[reea este amplapat sediul serviciului (postului
salvatori qi
pompiei exerciti controlul asupra activitdlii postului
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentd, in ce privegte dotarea
l-tehnicd a
serviciului (postului) de salvatori gi pompieri, activitatea de instrui
precum gi
antrenarea postului pentru salvarea pergoanelor, lichidarea incendiilor
sau a altor
situatii exceptionale in afara zonei de intervenlie.

II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiect lui.
Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundament;ale ale omului

Constitulia Republicii Moldova, Declaralia Universald a Drepturilor Omului
Europeand a Drepturilor Omului.

III

onsacrate ln
i Conventia

Concluziaexpertizei.

rea gi
Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobalrea Regulamenturlui privind o
elaborat in
funcfionarea serviciului (postului) territortial de salvatori qi pompieri"
interventie,
scopul credrii serviciului (postului) de salvatori Ji pompieri, slabilirea zonei
interventiei pentru salvarea persoanelor gi a bunurilor materiale, in executarea actiunilor de
tn zona
salvare-deblocare, in lichidarea incendiilor qi/sau a altor situalii exceptionale
de interven{ie, precum gi in instruirea gi infofmarea populatiei privind misuri de prevenire
gi acliune incazde incendiu 9i in alte situatii exceptionale.
Prevederile proiectului corespund scopului declarat de cdtre autor
aceasta este in conformitate cu interesul public.
Proiectul expertizat nu conline factori gi riscuri de coruplie

Primarul comunei

il

Rnzenfl

\*vl

Ion CREJU

I

Jurist
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