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Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2005  

pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea  

în domeniul protecţiei civile 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Hotărârea Guvernului nr. 282/2005 pentru aprobarea Regulamentului 

privind instruirea în domeniul protecţiei civile (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2005, nr. 46-50, art. 338), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

 

1) pe tot parcursul textului: 

a) cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”, la orice 

formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General pentru Situaţii 

de Urgenţă”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

b) cuvintele „Ministerul Educaţiei” se substituie cu textul „Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării”; 

c) cuvintele „apărării antiincendiare” se substituie cu cuvintele „apărării 

împotriva incendiilor”; 

 

2) în Regulament: 

a) punctul 1 se completează cu litera g) cu următorul cuprins: 

„g) deţinătorii şi administratorii lacurilor de acumulare/iazurilor.”; 

b) punctul 3 se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) deţinătorilor şi administratorilor lacurilor de acumulare/iazurilor, pe 

parcursul primului an de activitate – la cursurile organizate de subdiviziunile 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în conformitate cu planul”; 

c) la punctul 8: 

litera a) va avea următorul cuprins: 

„a) Organul supravegherii de stat în domeniul protecţiei civile: 
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în autorităţile administraţiei publice centrale şi alte organe centrale – o dată 

în cinci ani; 

în autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea – o dată în 

cinci ani, de regulă înaintea desfăşurării aplicaţiilor de protecţie civilă; 

în instituţiile de învăţământ superior – o dată în cinci ani; 

în autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi – o dată în patru 

ani; la obiectele economice – o dată în trei ani;  

la obiectele industriale periculoase – anual; 

în instituţiile de învăţământ secundar general, special, complementar, 

secundar profesional şi mediu de specialitate – o dată în trei ani”; 

litera b) se abrogă; 

la litera c), cuvintele „ai Serviciului” se substituie cu cuvintele „ai Organului 

supravegherii de stat în domeniul protecţiei civile”; 

 

3) în anexa la Regulament: 

a) la poziţia 2, textul „Vicepreşedintele Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale a Republicii Moldova, şeful Serviciului Protecţiei Civile şi 

Situaţiilor Excepţionale” se substituie cu cuvintele „Organul supravegherii de stat 

în domeniul protecţiei civile”; 

b) la poziţiile 2, 6, 7, 8 și 18, cuvintele „Organul teritorial al Serviciului 

Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se substituie cu cuvintele „Organul 

supravegherii de stat în domeniul protecţiei civile”; 

c) la poziţia 17, cuvintele „Ministerul Sănătăţii” se substituie cu textul 

„Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

  






	16034-redactat-ro
	nota inf
	sinteza



