
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT

DECIZIE Nr. &S
din

privind apărarea împotriva incendiilor 
a clădirii administrative a Consiliului Raional Cimislia

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Hotărârea Guvernului nr. 1159/din 24.10.2007 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice „ Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova ” RT 
DSE 01.01. 2005;

Având în vedere emiterea Actului de inspectare nr. 10/85 din 24.05.2022 și Prescripția 
seria AST nr. 00250 din 24.05.2022 a Agenției pentru Supraveghere Tehnică privind 
evaluarea riscului la incendiu a clădirii Consiliului Raional Cimișlia, în scopul realizării 
prevederilor actelor normative și pentru buna organizare a măsurilor împotriva incendiilor, 
Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se ia act de Actul de inspectare nr. 10/85 din 24.05.2022 și Prescripția seria AST nr. 00250 
din 24.05.2022 a Agenției pentru Supraveghere Tehnică privind evaluarea riscului la 
incendiu a clădirii Consiliului Raional Cimișlia, se anexează.

2. Se ia act de Dispoziția Președintelui Raionului Cimișlia nr.89-d din 01 iulie 2022 cu privire 
la apărare împotriva incendiilor, se anexează.

3. Se pune în sarcina dnei Olesea Răcilă, șef, Direcția Finanțe Cimișlia, identificarea și 
planificarea în buget pentru anul 2023 a surselor financiare necesare pentru elaborarea 
proiectului tehnic de execuție privind instalația de semnalizare și înștiințare la incendiu și 
executarea lucrărilor de montare, executarea măsurărilor ommetrice a izolației 
conductorilor electrici, prelucrarea construcțiilor din lemn a cerdacului cu soluție ignefugă, 
instalarea ușii antifoc la intrare în cerdac.

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Gheorghe Netedu, secretarul 
consiliului raional.



5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință în 
copie:
- Direcția Finanțe Cimislia
- dl Ștefan Cebotari, șef gospodărie, Serviciul de Deservire a Clădirilor
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia .www.raioncimislia.md

Președintele ședinței 5 1 1

Contrasemnează:
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Coordonat:
Președintele raionului

Avizat:

Secretarul consiliului

Șef, Secția Administrație Publică

Mihail Olărescu

Gheorghe Netedu 

Mariana Vasluian

Proiect elaborat:

Șef, Serviciul Juridic Ghenadie Grosu

http://www.raioncimislia.md


Notă informativă
la proiectul de decizie nr.^ZZ^din 2022

privind apărarea împotriva incendiilor
a clădirii administrative a Consiliului Raional Cimislia

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este condiționată de 
executarea Legii nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor, Hotărârii Guvernului 
nr. 1159/din 24.10.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „ Reguli generale 
de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova ” RT DSE 01.01. 2005.

La data de 24.05.2022 de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică a fost efectuată 
evaluarea riscului la incendiu a clădirii administrative a Consiliului Raional Cimislia 
privind implementarea standardelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.

In urma inspectării clădirii administrative au fost depistate unele neconformități în 
asigurarea regulilor împotriva incendiilor și întocmit Actul de inspectare nr. 10/85 din 
24.05.2022 și Prescripția seria AST nr. 00250 din 24.05.2022 a Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică privind evaluarea riscului la incendiu a clădirii Consiliului Raional 
Cimișlia.

La data de 23.06.2022, Agenției pentru Supraveghere Tehnică a fost remisă Notificarea 
cu nr.273 privind măsurile întreprinse de către Administrația raionului pentru înlăturarea 
neconformităților identificate.

Prin Dispoziția Președintelui raionului Cimișlia nr. 89-d din 01.07.2022 cu privire la 
apărarea împotriva incendiilor a fost aprobată Instrucțiunea privind securitatea împotriva 
incendiilor, a fost numit responsabilul de organizarea și desfășurarea măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor în clădirea administrativă și garajele Consiliului Raional Cimișlia, 
teritoriul aferent acestor edificii, au fost stabilite sarcinile și acțiunile necesare la asigurarea 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Pentru lichidarea neajunsurilor depistate în urma evaluării riscului la incendiu a clădirii 
administrative a Consiliului Raional Cimișlia de către Agenția pentru Supraveghere 
Tehnică este necesar de alocat surse financiare suplimentare pentru elaborarea proiectului 
tehnic de execuție privind instalația de semnalizare și înștiințare la incendiu și executarea 
lucrărilor de montare, executarea măsurărilor ommetrice a izolației conductorilor electrici, 
prelucrarea construcțiilor din lemn a cerdacului cu soluție ignefugă, instalarea ușii antifoc 
la intrare în cerdac, care nu au fost planificate pentru anul 2022 și sunt necesar de planificat 
pentru anul 2023.

Șef, Serviciul Juridic Ghenadie Grosu



Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

DELEGAȚIA PRIVIND EVALUAREA RISCULUI LA INCENDIU
nr.10/ 85 in 19.05.2022

în conformitate cu prevederile Legii nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea 
împotriva incendiilor, Hotărîrii Guvernului nr.1088 din 18.12.2017 cu privire la 
organizarea și funcționarea Agenției pentru SupraveghereTehnică

Se dispune efectuarea evaluării riscului la incendiu
în temeiul Graficului controalelor planificate pentru anul 2022, Ordinului AST nr. 68-A din 
12.11.2021

(pentru controalele planificate - numărul planului controalelor, data aprobării și locul publicării planului; pentru controlele inopinate ~ 
nota informativă, cu indicareadatei la care a fost întocmită și nr. de file)

în privi nța Clădirea Consiliului Raional Cimiălia
(denumirea/numeleagentului economic; codul fiscal; sediul/aclresă"su6divlziunii controlate și'cdduTacesteia, după caz, alte date de

contact)

Obiectul/obiectele care urmează a fi supuse controlului îl/le constituie: edificiile 
consiliului, or. Cimislia, bd Ștefan cel Mare, 12.

Scopul controlului: supravegherea de stat privind evaluarea riscului la incendiu

Metoda de control: Examinare documentală și cercetare la fața locului.
Aspecte ce urmează a fi verificate în cadrul controlului: asigurarea de către persoana 
supusă controlului a implementări standartelor, normelor și regulilor de apărare 
împotriva incendiilor

Data începerii controlului 24.05.2022.
Durata preconizată a controlului 5 zile

Controlul va fi efectuat de către inspectorul:
Ion Cujba,inspector principal al Direcției supravegherea de stat a măsurilor contra 

incendiilor și protecției civile, legitimația nr. 0105_________________________________
(nume, prenume, funcția, nr. legitimației)

*Data '^2- T și

(funcția, numele, prenumele șefului suTGivizTunu)) 

*se aplică după caz.

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, MD-i00a tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84 
--------------------------------------------- !------------------------------ ............. ... . ...... . 1

E-mail: secr^țauiaț^a<jgovjiidPagina web: yyww.asi.ggvjjig



I Ministerul Economiei
1 și Infrastructurii
h al Republicii Moldova

I Agenția pentru
I Supraveghere Tehnică

I ACT DE INSPECTARE

2- M - O 2022 .

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:
Cujba Ion inspector principal Direcția SSMCIși PC a AST___________________

2. Temeiul efectuării inspectării Graficul controalelor planificate pentru 
anul 2022, în temeiul Ordinului AST nr. 68-A, din 12.11.2021

3. Domeniul de activitate cercertat: Securitastea anteincendiară

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: x n O

5. Timpul efectuării inspecta iui (data, ora) 2 *4. O 5~. go & 2

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar:___________________________________________
t____________________________ c/t___________________________
7. Antreprenor/Subantreprenor:-  

8.Proiectant:

9.Descrierea obiectului inspectat/caracteristici (amplasament,dimensiunisuprafață 
volum,regim de înălțime)^ ?<?_oU- " lAhPeXțU-- ;

10. Constatările și rezultatele inspectării : 4. ri) /) LvcMTajuqj &

uA Tex, rr T IM /kATÎTOl -
\d v. T.C . <

i'^jz^QrcR-. ev J
3. AcrzjT_' . n 0 ,

C-Ji «... Oax. i/viG (nClAăjU
D

T •1 T A C XcA- vJO V Cvokst _ p"2Xl Lvi A/Ta... aS». AtVH&zfnR

r PIL . Ar q/l.\Av0>

( 1/7 S Ql O ckx. Pi) . vo#> uwTa gjaX,
T: l(W* r,____

G- . io Tqă'Ta? eoyzT ' AL /iQ^Os- \firz (țh
A A

___________________________ ...



11.Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea (pers, fizică, juridică, conducătorului, 
reprezentantului) și/sau ale angajaților acesteia:____________________________ __

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

13. Propuneri: <=^

14. Anexe (poze, foto, copii documente);__________

15. Semnăturile inspectorilor:  *1

(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte) (semnătura)

12. Mențiuni speciale (lipsa persoanei la adresa indicată, îngrădirea accesului, refuzul de a 
prezenta documentația solicitată, refuzul consemnării sau recepționării actului de 
inspectare, etc.)____________ _ ___________________' __________ ______________ ■

12.1 Semnătura martorilor:
1.________________________________________________ _______________________

Cujba Ion________
(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

p 'gC^>QqL& Q- JjL
' (funcția, numele, prenumele reprezentantului)



Ei
■

■

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
al Republicii Moldova

Agenția pentru
■ Supraveghere Tehnică

seria AST nr. 00250

PRESCRIPȚIE

funcție de răspundere/ cod personal/ fiscal/ adresă/ sediu)

r? 
QtÖvlOwTitX,

1. Persoana supusă controlului:

sa û HSJ

Ï

et.Af3. inspectorii: JO/.
J (numele/ prenumele/funcția)

v) eu °;

2. Obiectul supus controlului:__

4 La control au mai participat:
(numele/ prenum ele/fun cția)

, , ,O -H V\ O r" , .

hâx
5. Rezultatul controlului:

WvvvêAsu ‘A-

U..&Z

« QÄIM
J-Q X.

S?..Q_ Q.
U*2



7-. lS/i.pSr€-yfre I w-s.tè»j(isi.Æile^ <ao - -feAM iaA 
, O E ot.oizo».:

C. p $ aSTe- Qa)7 p^i.nvucL--------------3C—tutu—c—J—y. .?«------------------------ 
dsc. 'êl'v düù rnÛAt <

g- PIA-,

MX^Q Kz I feS fe ‘ofsLfiM Q6. Prescrieri:
indicații/sarcini/ termeni/ de înlăturar

ÇLV17 j

7. Măsuri restrictive:;

8. Persoanele participante la control: ./> r\ fi

______PzûjCucU -0- 0
(numele/ prenumele/ denumirea/ funcția/ semnătura)



REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 

PREȘEDINTELE RAIONULUI CIMIȘLIA

D I S P O Z I Ț 1 E Nr. 5 JL -d

din P7 2022

cu privire la apărare împotriva incendiilor

In conformitate cu:

art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală:
Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor;

- HG Nr. 11 59 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ..Reguli 
generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSL LOI- 
2005

In scopul realizării prevederilor actelor normative și pentru buna organizare a mâsrilor 
de apărare împotriva incendiilor

I) I S P l N:

I. Se aprobă Instrucțiunea privind securitatea împotriva incendiilor, conform anexei.

2. Se numește responsabil de organizarea și desfășurarea măsurilor de apărarea 
împotriva incendiilor în clădirea administrativă și garajele Consiliului Raional 
Cimișlia (în continuare Clădirile consiliului raional), teritoriul aferent acestor 
edificii, dl Ștefan Cebotar. șef gospodărie din aparatul președintelui raionului.

3. Se pune în sarcina dlui Ștefan Cebotar următoarele acțiuni:
- realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în Clădirile consiliului 
raional și pe teritoriul aferent acestor edificii;
- organizarea și desfășurarea instructajului privind respectarea regulilor de apărare 
împotriva incendiilor cu personalul subdiviziunilor din subordinea Consiliului 
Raional Cimișlia care sunt amplasate în clădirea administrativă a Consiliului 
Raional Cimișlia:
- asigurarea dotării cu numărul necesar de mijloace primare de intervenție la 
stingerea incendiilor:
- organizarea procedurilor necesare și asigurarea evacuării persoanelor și a bunurilor 
materiale din Clădirile consiliului raional. în caz de incendiu:
- verificarea includerii sistemelor automate de apărare împotriva incendiilor 
(sisteme de avertizare împotriva incendiilor, stingerea incendiilor, protecția 
împotriva fumului), după caz;



- întreprinderea acțiunilor generale și organizarea alragerii torțelor umane și 
mijloacelor tehnice la stingerea incendiului, ținând cont do caracteristicile specifice 
ale Clădirilor consiliului raional, înainte de sosirea echilclor de pompieri.
- efectuarea periodică planificată a inspecțiilor tehnice, a reparațiilor preventive 
programate ale echipamentelor, instalațiilor și rețelelor electrice.

4. Se abrogă Dispoziția preșeidntelui nr.84 din 23.06.2022 cu privire la măsurile dc 
apărare împotriva incendiilor.

5. Controlul executării prezentei dispoziții se pune în sarcina dini Gheorghe Netedei, 
secretar al Consiliului Raional Cimișlia.

6. Prezenta dispoziție se publică în Registrul de stat a! actelor locale și se va aduce 
la cunoștință:

Contra semnătură, dlui Ștefan Cebotar, persoană responsabilă de organizarea și 
desfășurarea măsurilor de apărarea împotriva incendiilor.

Contra semnătură, fiecărui angajat din subdiviziunile subordonate Consiliului 
Raional Cimișlia care sunt amplasate în clădirea administrativă a Consiliului 
Raional Cimișlia;

Prin publicare pe pagina oficială a Consiliului Raional Cimișlia
wwvv. raionc im i sl ia, md

Președintele raionului Cimișlia

Ex: Gheorghe Neledu
Tel. 0.241 2 20 57

Mihail Olărescu



Dlui Ion Morarii
Director al Agenției

Ar. din 23.06.2022
pentru Supraveghere Tehnică

NOTIFICARE 
privind înlăturarea neconformitâților

Prin prezenta se comunică că, urmare a controlului planificat în domeniul antiincediar 
la sediul Consiliului Raional Cimișlia, amplasat în or. Cimișlia bd. Ștefan cel Mare. 12. 
efectuat de către inspectorul principal Ion Cujba din cadrul Direcției supravegherea de stat 
a masurilor contra incendiilor și protecției civile a Agenției pentru Supraveghere Tehnică, 
in baza Actului de inspectare nr. 10/85 și Prescripției A-ST nr.00250 din data 24.05.2022.au 
lost constatate neconformități, ca urmare de către admenistrație în termen de prescripție s- 
au întreprins următoarele masuri:

1. Persoana responsabilă de protecția antiincendiară a absolvit cursul de instruire în 
domeniul AII:

2. A fost elaborată și aprobată Instrucțiunea privind securitatea împotriva incendiilor:
3. A fost elaborat registrul de evidență a persoanelor instruite privind măsurilr de 

apărare împotriva incendiilor;
4. S-a inițiat procedurile de identificare a agentului economic care va elabora proiectul 

tehnic de execuție privind instalația de semnalizare și înștiințare la incendiu:
5. S-au procurat și instalat mijloace primare noi de stingere a incendiilor, inclusiv pentru 

teritoriul din jurul clădirii administrative;
6. Având în vedere că în bugetul raionului Cimișlia pentru anul 2022 nu sunt prc\ ă/utc 

surse financiare pentru lichidarea nceonformităților indicate în Prescripție, a fost 
solicitată Consiliului Raional Cimișlia identificarea surselor financiare pentru:

elaborarea proiectului tehnic de execuție privind instalația de semnalizare și 
înștiințare la incendiu și executarea lucrărilor de montare;
executarea măsurărilor ommetrice a izolației conductorilor electrici:
prelucrarea construcțiilor din lemn a cerdacului cu soluție ignefugă;
instalare ușii antifoc la intrarea în cerdac.

Președintele Raionului Cimișlia Mihail Olâreseu

24.05.2022.au

