Aprobat
pin ord. MS nr. 257
din „ 26 ” iunie 2007

REGULAMENTUL
Comisiei pentru Situa ii Excep ionale a Ministerului S
Moldova

ii al Republicii

1. Prezentul Regulament determin sarcinile principale, modul de organizare i
func ionare al Comisiei pentru Situa ii Excep ionale a Ministerului S
ii al
Republicii Moldova (în continuare - Comisie).
2. Comisia este creat pentru exercitarea conducerii generale a activit ilor
institu iilor sistemului ocrotirii s
ii în scopul evit rii, diminu rii, lichid rii sau
reducerii consecin elor avariilor, catastrofelor, calamit ilor naturale, tehnogene i
ecologice, cazurilor de boli infec ioase i intoxica ii în mas a popula iei.
3. Comisia este condus de c tre Ministrul S
ii - pre edintele Comisiei. În
componen a Comisiei intr vicepre edin ii, secretarul i membrii Comisiei.
Componen a Comisiei este aprobat prin ordinul Ministrului S
ii.
4. Activitatea Comisiei este reglementat de legisla ia în vigoare a Republicii
Moldova, decretele Pre edintelui Republicii Moldova, hot rîrile Guvernului,
hot rîrile Comisiei pentru Situa ii Excep ionale a Republicii Moldova, de prezentul
Regulament i de ordinele i indica iile Ministrului S
ii.
În ac iunile impuse de situa iile excep ionale documentul operativ de baz al
Comisiei este Planul Protec iei Civile al Ministerului S
ii.
5. Sarcinile de baz ale Comisiei sînt:
mobilizarea, coordonarea i orientarea eforturilor tuturor componentelor
sistemului ocrotirii s
ii din ar spre prevenirea eventualelor situa ii
excep ionale, diminuarea i lichidarea consecin elor medicale ale acestora;
preg tirea din timp, cu verificarea capacit ii de interven ie i gradului de
preg tire, a structurilor de conducere, for elor i mijloacelor sistemului ocrotirii
ii pentru ac iuni prompte i eficiente în situa ii excep ionale;
asigurarea protec iei popula iei, teritoriului, mediului ambiant i patrimoniului
în cazul declan rii situa iilor excep ionale.
6. Atribu iile Comisiei sînt:
realizarea programelor i a m surilor de prevenire a situa iilor excep ionale i
lichidarea consecin elor medicale ale acestora, sporirea gradului de protec ie a

popula iei i teritoriului, siguran ei func ion rii stabile a componentelor sistemului
ocrotirii s
ii;
crearea sistemului medical de prevenire i lichidare a situa iilor excep ionale,
men inerea în stare de preg tire a for elor i mijloacelor acestuia;
analiza cauzelor i consecin elor avariilor, catastrofelor, calamit ilor naturale,
tehnogene i ecologice, a eficacit ii m surilor de protec ie aplicate, generalizarea
i popularizarea experien ei de lichidare a consecin elor situa iilor excep ionale;
controlul îndeplinirii m surilor de preg tire a institu iilor medico-sanitare pentru
ac iuni în situa ii excep ionale;
colaborarea cu Comisiile pentru Situa ii Excep ionale ale altor organe ale
administra iei publice centrale i locale;
8. În caz de pericol sau declan are a situa iilor excep ionale Comisia:
organizeaz realizarea planurilor de protec ie civil a popula iei în situa i
excep ionale, coordoneaz activitatea sistemului medical de prevenire i lichidare a
acestora;
efectuiaz colectarea datelor privind situa ia creat , studiaz caracterul, cauzele
declan rii i propor iile calamit ii, precizeaz num rul leza ilor, caracterul i
gravitatea leziunilor, estimeaz necesit ile de transport sanitar i materiale
medico-sanitare, prognozeaz evoluarea situa iei, adopt decizii cu privire la
aplicarea unor m suri urgente, precum i unor m suri ulterioare de protec ie a
popula iei, teritoriului i patrimoniului, localizarea i lichidarea consecin elor
medicale ale situa iei excep ionale;
informeaz Comisia pentru Situa ii Excep ionale a Republicii Moldova privind
evoluarea situa iei, m surile care au fost i care urmeaz a fi întreprinse,
elaboreaz i prezent spre aprobare propuneri concrete ce in de prevenirea /
diminuarea i lichidarea posibilelor consecin e medicale ale situa iei excep ionale;
monitorizeaz modul de desf urare a lucr rilor de salvare i acordare a
asisten ei medicale popula iei în situa ii excep ionale, adopt decizii pentru
asigurarea lor oportun cu for ele i mijloacele necesare;
audiaz rapoartele factorilor de decizie privind desf urarea lucr rilor de
salvare-deblocare i acordare a ajutorului necesar sinistra ilor;
asigur informarea popula iei, prin intermediul mass-media, despre cauzele i
propor iile calamit ii, m surile întreprinse de Ministerul S
ii pentru
prevenirea pericolului i lichidarea consecin elor acesteia, aduce la cuno tin a
popula iei regulile de comportare în situa ii excep ionale;
8. Comisia pentru Situa ii Excep ionale are dreptul:
adopte, în limitele competen ei sale, decizii i s le emit sub form de
dispozi ii. Dispozi iile Comisiei sînt obligatorii pentru conduc torii tuturor
institu iilor i forma iunilor sistemului ocrotirii s
ii;
adopte decizii privind utilizarea mijloacelor financiare i materiale pentru
lichidarea consecin elor medicale ale situa iilor excep ionale i acordarea ajutorului
sinistra ilor;

controleze lucrul comisiilor pentru situa ii excep ionale ale organelor i
institu iilor ocrotirii s
ii i s examineze în edin ele sale rapoartele
conduc torilor acestor comisii;
efectueze controale i expertize, cu antrenarea institu iilor i speciali tilor în
materie, în vederea prevenirii avariilor, catastrofelor, calamit ilor, cazurilor de
boli infec ioase, intoxica ii în mas a popula iei, depist rii cauzelor i consecin elor
acestora, sporirii siguran ei protec iei popula iei, mediului ambiant i stabilit ii
func ion rii institu iilor medico-sanitare;
antreneze for ele i mijloacele necesare pentru desf urarea lucr rilor de
lichidare a consecin elor medicale ale situa iilor excep ionale;
9. Comisia activeaz în baza planului anual i de perspectiv . edin ele de lucru
ale Comisiei se convoac ori de cîte ori este necesar, dar cel pu in o dat în
semestru.
Chestiunile examinate la edin ele Comisiei i deciziile adoptate se
consemneaz în procese-verbale, semnate de pre edintele i secretarul acesteia.
10. În scopul preg tirii membrilor Comisiei pentru ac iuni în situa ii
excep ionale se planific i se efectuiaz instuiri i antrenamente planice, care se
desf oar cel pu in de dou ori pe an.

