
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului

obiectivelor publice cu pericol de explozie-incendiu şi incendiu, pentru care este
obligatorie obţinerea avizelor de prevenire şi stingere a incendiilor

1. Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea 
proiectului
       Proiectul  hotărîrii  Guvernului  cu  privire  la  aprobarea  Nomenclatorului
obiectivelor  publice  cu  pericol  de  explozie-incendiu  şi  incendiu,  pentru  care  este
obligatorie obţinerea avizelor de prevenire şi stingere a incendiilor este elaborat de
către  Serviciul  Protecţiei  Civile  şi  Situaţiilor  Excepţionale  din  subordinea
Ministerului  Afacerilor  Interne în  conformitate  cu  prevederile  art.23  din  Legea
nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor.    
2. Argumentarea necesităţii de reglementare
      Proiectul este elaborat în scopul  sporirii nivelului securităţii în cazul incendiilor
şi este condiţionat de producerea incendiilor în unele instituţii publice specializate,
soldate cu pierderi atît materiale, cît şi umane.
       Astfel, în urma Şedinţei operative a Guvernului din 02 noiembrie 2015 şi a
Procesului-verbal nr. 0101-27, în contextul incendiului produs la „Clubul Colectiv”,
organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, în vederea asigurării
condiţiilor necesare de apărare împotriva incendiilor, au supus evaluării riscului de
incendiu la toate obiective de agrement cu aglomerări de persoane din ţară.
       În urma evaluării riscului de incendiu la obiective nominalizate 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  mun.
Chişinău, produs la data de 9 ianuarie 2016 soldat cu 13 răniţi, demonstrează faptul
imperfecţiunii  bazei  legislative  în  ceea  ce  priveşte  interacţiunea  organelor  de
administrare publică. 
          În acest context, procedura de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare a
agenţilor  economici  pentru  desfăşurarea  unor  genuri  de  activitate  nu  prevede
obţinerea şi a opiniei 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.
          În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 267-XIII din 09.11.1994
privind  apărarea  împotriva  incendiilor,  este  în  obligaţia  factorilor  de  decizie
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.
          De  asemenea,  un  risc  major  pentru  securitatea  oamenilor  prezintă  şi
transportul multicarburant rutier de pasageri şi de mărfuri.
          Este de menţionat faptul că, conform datelor statistice pe parcursul anilor
2007-2015 s-au produs 2018 incendii  la  mijloace  de transport,  producînd daune



materiale  în  valoare  de  peste  77  mil.  lei.  O mare  parte  din  aceste  mijloace  de
transport au fost dotate cu instalaţii de gaze lichefiate. 
3. Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ
        Scopul adoptării proiectului de act normativ îl prezintă minimalizarea riscului de
producere a incendiilor, precum şi asigurarea securităţii la incendiu a persoanelor şi a
valorilor materiale.

4. Prezentarea succintă a concluziilor identificate în raportul de fundamentare a
necesităţii de reglementare
         Reieşind din cele expuse, în scopul minimalizării riscului de producere a
incendiilor, asigurării securităţii la incendiu a persoanelor şi a valorilor materiale, a
apărut  necesitate  de  a  întreprinde  măsuri  urgente  prin  emiterea  actului  normativ
corespunzător  pentru  a  îmbunătăţi  situaţia  creată  în  domeniul  apărării  împotriva
incendiilor. 

5. Fundamentarea economico-financiară
       Implementarea proiectului nu va atrage cheltuieli financiare suplimentare.

                                     
                       

Ministru                                                                     Alexandru JIZDAN



Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. ______
din „____” _______________ 2016

mun. Chişinău

cu privire la aprobarea Nomenclatorului obiectivelor publice cu pericol de
explozie-incendiu şi incendiu, pentru care este obligatorie obţinerea avizelor de

prevenire şi stingere a incendiilor

 În  scopul  executării  prevederilor  art.23  lit.a)  şi  b)  al  Legii  privind  apărarea
împotriva  incendiilor  nr.  267-XIII  din  9  noiembrie  1994  (Monitorul  Oficial  al
Republicii Moldova, 1995, nr.15-16), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Nomenclatorul obiectivelor publice cu pericol de explozie-incendiu
şi incendiu, pentru care este obligatorie obţinerea avizelor de prevenire şi stingere a
incendiilor, conform anexei.

2. Administratorii obiectivelor: 
1) vor susţine cursul de instruire în domeniul securităţii contra incendiilor prin

programe specializate, cu atestarea de către comisia tehnico-profesională a Serviciului
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;

2) vor asigura testarea  anuală a coşurilor de fum şi/sau canalelor de ventilare,
sistemelor de ventilare, instalaţiilor electrice şi aparatelor consumatoare de combustibili
gazoşi, cu obţinerea actului corespunzător de la specialiştii atestaţi în domeniu; 

3)  la  obţinerea  avizului  de  prevenire  şi  stingere  a  incendiilor vor  întocmi  şi
prezenta organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor declaraţia privind
starea de apărare contra incendiilor la clădirile şi edificiile din gestiune.

3. Ministerul  Transportului  şi  Infrastructurii  Drumurilor  va  asigura  admiterea
pentru testare tehnică anuală a mijloacelor de transport auto public, de transportare a
substanţelor uşor inflamabile şi a mărfurilor, precum şi a altor tipuri de autovehicule
dotate cu extinctoare, stingătoare autodeclanşatoare de stingere a incendiilor.  

Prim-ministru interimar                                  Gheorghe BREGA                       

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
Ministrul Economiei                                            Stephane BRIDE

Ministrul Transporturilor 
şi Infrastructurii Drumurilor       Iurie CHIRINCIUC

Ministrul Afacerilor Interne Oleg BALAN   

             



 Anexa 
la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. --
din --------------- 2016

NOMENCLATORUL
obiectivelor publice şi cu pericol de explozie-incendiu şi incendiu, pentru care

este obligatorie obţinerea avizelor de prevenire şi stingere a incendiilor

1. Obiective de  reşedinţă  permanentă  şi provizorie:
1) azilurile pentru bătrîni şi invalizi, spitale, corpuri de dormitoare ale şcolilor de

tip internat şi ale caselor de copii;
2) hoteluri,  cămine,  corpuri  de dormitoare  ale  sanatoriilor  şi  caselor  de odihnă

de  tip  general,  campingurilor, motelurilor şi pensiunilor.
2. Instituţii socio-culturale şi de agrement:
1) teatre,  cinematografe,  organizaţii concertistice, săli  de spectacole,  cluburi,

circuri,  construcţii sportive cu tribune, biblioteci şi alte instituţii сu număr stabil de
locuri pentru vizitatori în încăperi de tip închis;

2) muzee, săli de expoziţii, săli de dansuri, alte instituţii  similare în încăperi de tip
închis;

3) instituţiile  indicate  la  pct. 1 şi 2  în aer liber,
3. Întreprinderi de deservire а populaţiei: 
1) spaţii comerciale;
2) întreprinderi de alimentaţie рubliсă;
3) gări feroviare, autogări şi aerogări;
4) policlinici şi ambulatorii;
5) încăperi  pentru  vizitatorii întreprinderilor  de  deservire  socială  şi comunală

(oficii  poştale,  case  de economii, agenţii de  transport, consultaţii juridice,  birouri
notariale,  spălătorii, ateliere de  cusut, de  reparat încălţăminte şi  haine,  curăţătorii
chimice,  frizerii  şi altele  de  acest  tip,  inclusiv  lăcaşe de  cult)  сu  un  număr
nestabil  de locuri pentru vizitatori;

6) complexe  curative  sportive  şi instituţii  sportive  de  antrenament  fără tribune
pentru  spectatori,  încăperi menajere, băi. 

4.  Instituţii  de  învăţămînt,  organizaţii  ştiinţifice  şi  de  proiectare,  instituţii
administrative:

1) toate tipurile instituţiilor de învăţămînt publice şi private;
2) instituţii ale organelor administraţiei publice centrale şi locale,  organizaţii  de

proiectare  în  construcţii,  organizaţii  informaţionale,  redacţionale  şi  editoriale,
organizaţii de cercetări ştiinţifice, bănci, oficii.

5. Clădiri,  instalaţii  şi  încăperi  de producţie şi depozitare:
1) clădiri şi instalaţii de producere:
a) centrale electrice de termoficare;
b) instalaţii de prelucrare a gazelor naturale şi a produselor petroliere;
c) instalaţii de distribuţie a gazelor naturale;
d) fabrici şi secţii de producere şi prelucrare a vopselelor şi uleiurilor;
e) fabrici şi secţii de prelucrare a alcoolului etilic;
f) fabrici şi secţii de producere a băuturilor spirtoase şi vinurilor;
g) fabrici şi secţii de prelucrare a tutunului;



h) fabrici de zahăr;
i) fabrici de conserve;
j) hale şi secţii de ambalaj;
k) fabrici şi secţii de panificaţie şi cofetărie;
l) fabricile şi secţii de confecţionare a covoarelor;
m) fabricile şi secţii de confecţionare a încălţămintei;
n) fabricile şi secţii de galanterie;
o) fabricile şi secţii de producere a mobilei;
p) fabricile şi secţii de produse cosmetice;
q) combinate şi secţii de producere a făinii;
r) combinate şi fabrici de extragere a uleiului alimentar şi uleiurilor eterice;
s) combinate şi secţii de prelucrare a lemnului;
t) secţii şi încăperi de vopsit;
u) fabricile şi secţii de tricotaje;
v) clădiri pentru deservirea şi reparaţia automobilelor;
w) transformatoare electrice cu puterea mai mare de 4 kv;
x) alte clădiri şi instalaţii de producere cu pericol de explozie-incendiu şi incendiu; 
2) clădiri şi instalaţii pentru depozitare:
a) clădiri şi  instalaţii  pentru depozitarea lichidelor uşor inflamabile şi  lichidelor

combustibile (baze şi depozite petroliere, staţii de alimentare auto cu produse petroliere
şi gaze, depozite de alcool etilic, depozite de păcură, depozite de uleiuri auto, depozite
de vopsele şi uleiuri);

b) clădiri şi instalaţii de depozitare a materialelor combustibile (depozite de hîrtie
şi celuloză, depozite de lemn, depozite de băuturi spirtoase, depozite de articole din
tutun,  depozite  de  armament,  depozite  de  mărfuri  industriale  inclusiv  cu  aerosol,
depozite  de  produse  alimentare,  parcări  auto  subterane,  supraterane  şi  supraetajate,
garaje auto subterane şi supraterane, depozite de  cărţi şi arhive);

c) depozite de articole şi produse pirotehnice;
d) alte clădiri şi instalaţii de depozitare cu pericol de explozie-incendiu şi incendiu;
3) clădiri agricole:
4) clădiri şi instalaţii pentru depozitarea produselor cerealiere;
5) clădiri şi instalaţii pentru creşterea animalelor;
6) alte clădiri şi instalaţii agricole cu pericol de explozie-incendiu şi incendiu. 
6. Lucrări şi servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor:
1)  montarea,  reglarea,  testarea  şi  deservirea  tehnică  a  sistemelor  automate  de

semnalizare şi stingere a incendiilor şi de protecţie împotriva fumului;
2)  comercializarea hidranţilor de incendiu exteriori şi  interiori,  a furtunurilor  şi

ţevilor  de  refulare,  a  stingătoarelor  şi  a  dispozitivelor  automate  şi  autonome  de
semnalizare şi stingere a incendiilor şi altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor;

3) efectuarea instruirii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
4) verificarea canalelor de ventilare şi a coşurilor pentru evacuarea fumului;
5)  efectuarea  ignifugării  şi  a  lucrărilor  de  sporire  a  rezistenţei  la  foc  a

construcţiilor;
6)  testarea,  deservirea  tehnică  a  furtunurilor  de  incendiu  şi  reîncărcarea

stingătoarelor;
7)  desfăşurarea  spectacolelor  cu  focuri  de  artificii  cu  utilizarea  articolelor  şi

produselor pirotehnice în spaţii deschise şi încăperi.


