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I. NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Cursul “Protecţia civilă”, ca disciplină academică la Facultatea Kinetoterapie Universitatea de 

Stat de Educație Fizică și Sport este o componenta a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un 

ansamblu integrat de activităţi specifice, masuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu 

caracter umanitar şi de informare publica, planificate, organizate şi realizate potrivit legii, in scopul 

prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului 

împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a 

urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate. 

 Activitatea de protecţie civilă este de interes naţional, are caracter permanent şi se bazează pe 

îndeplinirea obligaţiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale, celorlalte persoane juridice de drept public şi privat, precum şi persoanelor fizice. 

 Scopul prezentului curs este acela de a familiariza studenții cu concepţia, organizarea, 

desfăşurarea şi managementul activităţilor de protecţie civilă, care se stabilesc şi se realizează la nivel 

local şi naţional pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, corelării obiectivelor şi 

resurselor, cooperării şi solidarităţii. 

În cadrul cursului o atenţie deosebită este acordată problemelor teoretice, iniţiind studenţii în 

terminologia ce ține de protecția civilă. Prezentul curs răspunde nevoii permanente de cunoaştere, de 

către studenţi, a actelor normative care reglementează comportamentul acestora în caz de dezastre, 

relaţiile cu instituţiile de profil ale statului, drepturile şi obligaţiile acestora rezultate din asemenea 

relaţii. 

Un rol aparte al acestei discipline revine scopului de a dezvolta la studenţi capacităţile de 

orientare practică în problematica protecției civile.  

Astfel, cursul “Protecţia civilă” are drept scop final aprofundarea cunoştinţelor din domeniul 

legislaţiei ce reglementează activitatea cetăţenilor pe linia protecţiei civile, acumularea de cunoştinţe 

în domeniul organizării protecţiei populaţiei, valorilor culturale şi proprietăţii în caz de calamităţi 

naurale, avarii şi catastrofe, precum şi formularea de competenţe necesare, deoarece în majoritatea 

statelor lumii, problema supraviețuirii în caz de dezastre constituie o preocupare activă a organelor de 

stat și locale, cu responsabilități directe pe această linie, considerînd că pregătirile în domeniul 

protecției civile  constituie un element primordial al politicii de securitate.  

Cursul de faţă va facilita accesul studenţilor, precum și a absolvenţilor la materialul 

bibliografic indicat şi constituie un ghid privind modul de comportare în cazul apariției unor situaţii 

excepționale. 

Metode de lucru: prelegeri, seminare, analiza legislaţiei, analiza speţelor. 

Forme de activităţi şi de evaluare 



 3 

a) curs, b) Seminar, c) Evaluări periodice/lucrări de control, testări/, d) Evaluarea finală (examen). 

II. COMPETENȚE  DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI. 

 

Competenţe profesionale: 

 Informarea studenţilor privind conceptul protecției civile. 

 Stimularea dezvoltării competenţelor de aplicare a acordării primului ajutor medical în caz de 

calamnități naturale. 

 Elaborarea portofoliului personal (cu utilizarea tehnicii de calcul) privind soluţionarea în practică a 

multitudinilor de situații care apar în caz de calamnități naturale. Aceste deprinderi vor fi utile studenţilor 

în activitatea profesională 

 

Competenţe transversale: 

 Formarea deprinderilor privind lucrul cu legislaţia în vigoare;  

 Dezvoltarea  vocabularului de specialitate şi aptitudinilor de a se expune către un auditoriu specializat; 

 Folosirea mijloacelor electronice pentru învăţare şi prezentare. 

 

III. FINALITĂȚI DE STUDII REALIZATE LA FINELE CURSULUI. 

 La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

- să definească şi să explice geneza şi natura protecției civile; 

- să distingă problemele protecției civile; 

- să determine obiectul de studiu, obiectivele şi conţinutul protecției civile; 

- să identifice etapele evoluţiei protecției civile; 

- să relateze despre sursele protecției civile;  

- să descrie sistemul protecției civile; 

- să descrie sarcinile protecției civile; 

- să identifice principiile protecției civile. 

 

 La nivel de aplicare: 

- să utilizeze corect şi adecvat reglementările şi actele legislative din domeniu; 

- să distingă diferite categorii de situații excepționale ale protecției civile; 

- să stabilească sarcinile protecției civile; 

- să utilizeze cu eficacitate diferite tipuri de instruire în domeniul protecției civile; 

- să aplice în practică diversele metode de lichidare a consecințelor situațiilor excepționale. 

  

La nivel de integrare: 

- să interpreteze evenimentele în cazurile de situații excepționale; 

- să elaboreze metode de înștiințare în situațiile excepționale; 
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- să formuleze iniţiative în domeniul perfecţionării legislației cu privire la protecția civilă; 

- să accepte necesitatea unei reforme continue în domeniul protecției civile ca o condiţie a 

funcţionalităţii sistemului de protecție civilă în Republica Moldova; 

- să construiască diferite tipuri de soluţii la principalele probleme ce țin de protecția civilă;  

- să propună modificări în legislaţia Republicii Moldova pentru o mai bună asigurare a drepturilor 

fundamentale ale omului. 

 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Forma de 

învăţământ 

Codul 

disciplinei 
Denumirea disciplinei 

Responsabil 

de disciplină 
Semestrul 

Ore total: 

E
v
al

u
ar

ea
 

N
r.

 d
e 

cr
ed

it
e 

Total 

inclusiv 

C S L LI 

cu frecvenţă 

la zi 
 Protecția civilă Nicolae 

Chimerciuc 

I  16 14  30 ex 2 

cu  

frecvență 

redusă 

 Protecția civilă Nicolae 

Chimerciuc 

I  6 4  50 ex 2 

C- curs 

S- seminare 

L-laborator 

LI – lucru individual 

 
Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor 

 

Nr. Unităţi de conţinut 
Ore 

C S L LI 

  
zi f/r* zi f/r

* 

zi f/r

* 

zi f/r* 

          

1. Sarcinile și structura organizatorică a Protecţiei Civile  în  

Republica Moldova 
2 2 2 2   4 10 

2. Situaţiile excepţionale  caracteristice Republicii Moldova. SE cu 

caracter natural. 
2 2 2 2   4 20 

3. Situaţiile excepţionale  cu caracter tehnogen și socio-biologic. 2  2    4  

4. Sistemul și competența Serviciului Protecţiei Civile și Situaților 

Excepționale al Republicii Moldova 
2      2  

5. Măsurile de protecţie pe timpul apariției și după apariția situaţiilor 

excepţionale și acordarea primului ajutor. 
2  2    4  

6. Organizarea instruirii la Protecţia Civilă 2 2 2    4 20 

7. Organizarea sistemului de dirijare,  transmisiuni şi înştiinţare 

 
2  2    4  

8. CSE, organizarea şi desfășurarea lucrărilor de salvare şi a altor  

lucrări de    neamânat în zonele cutremurilor de pământ 

 

2  2    4  

 Total 16 6 14 4   30 50 
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 

 

1. Sarcinile și structura organizatorică a Protecţiei Civile  în  Republica 

Moldova 
Obiective Conţinuturi 

 

- Să definească noţiunea de protecție 

civilă; 

- - Să stabilească istoricul protecției 

civile; 

- - Să definească sistemul protecției 

civile; 

- - Să opereze cu Legea “Cu privire la 

protecţia civilă”; 

 

 

1. Sistemul Protecției Civile în Republica 

Moldova. 

2. Extras din Legea “Cu privire la protecţia 

civilă”: 

a) Sarcinile principale ale protecției civile 

(art.4); 

b) Drepturile și obligațiile cetățenilor (art.13); 

c) Asigurarea drepturilor cetățenilor (art.14); 

d) Conducerea protecției civile (art.17); 

e) Organele supravegherii de Stat în domeniul 

protecției civile (art.19). 

 

2. Situaţiile excepţionale  caracteristice Republicii Moldova. SE cu caracter 

natural 
Obiective Conţinuturi 

 

 

- să identifice noțiunea de cutremur de 

pământ; 

- să identifice noțiunea de inundație; 

- să identifice noțiunea de alunecare de 

teren. 

 

 

 Noțiunea și caracteristica cutremurului de pământ; 

 Noțiune de inundație; 

 Alunecare de teren; 

  Vînt puternic, grindină și înzăpeziri. 

 

 

3. Situaţiile excepţionale  cu caracter tehnogen și socio - biologic 

 

Obiective 

 

Conţinuturi 

 

 

- să caracterizeze situațiile excepționale 

provocate de activitatea omului; 

- să identifice noțiunea de avarie; 

- să identifice noțiunea de incendiu. 

- Să definească noțiunea de epifitotie; 

- Să definească noțiunea de epizootie; 

 

 

 

 Avariile (accidente rutiere, ferovare, navale 

ș.a.) 

 Contaminaraea chimică și radiativă; 

 Incendii; 

 Arme de nimicire în masă și obișnuite; 

 Noțiunea de epifitotie;  

 Noțiunea de epizoootie; 

 Poluarea solului; 

 Poluarea atmosferei. 
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4. Situaţiile excepţionale  cu caracter  
 

4.Sistemul și competența  Serviciului Protecţiei Civile și Situaților 

Excepționale al Republicii Moldova 
Obiective Conţinuturi 

 

 

- să caracterizeze activitatea Serviciului 

Protecției Civile și Situațiilor 

Excepționale; 

- să identifice competența protecției 

civile; 

- să caracterizeze dreprurile și 
obligațiile persoanelor care locuiesc pe 

teritoriul RM. 

- să identifice drepturile Servicului; 

- să caracterizeze obligațiile Servicului; 

- să argumenteze importanța condițiilor 

de încadrare în servicu. 

 

 

 Organizarea protecției civile; 

 Drepturile persoanlor care locuiesc în RM; 

 Obligațiile cetățenilor RM și a cetățenilor străini care 

locuiesc pe teritoriul RM; 

 Asigurarea drepturilor cetățenilor RM; 

 Conducerea protecției civile. 

  Noțiuni generale privind competența Serviciului 

Protecţiei Civile și Situaților Excepționale; 

 Drepturile  și obligațiile Servicului; 

 Răspunderea Serviciului;  

 Încadrarea în serviciu. 

5. Măsurile de protecţie pe timpul apariției și după apariția situaţiilor 

excepţionale și acordarea primului ajutor 
Obiective Conţinuturi 

 

 

- să cunoască măsurile de protecție în 

timpul cutremurului de pământ și după 

producerea acestuia; 

- Să cunoască și să poată întreprinde 

măsurile de protecție și de evitare a 

incendiilor; 

- Să cunoască regulile de acordare a 

primului ajutor (la hemoragii, fracturi, 

etc.) 

 

 

 Măsurile de protecție în timpul cutremurului de 

pământ; 

 Măsurile de protecție după cutremurul de pământ; 

 Măsurile de protecție și de evitare a incendiilor; 

 Măsurile de acordare a primului ajutor până 

lasosirea medicilor; 

 

 

6. Organizarea instruirii la Protecţia Civilă  
Obiective Conţinuturi 

 

 să cunoască ordinea instruirii tuturor 

categoriilor de populaţie la Protecţia 

Civilă;  
 Să fie în stare să organizeze planificarea 

şi evidenţa instruirii la Protecţia Civilă. 

 

  

 

 Instruirea populaţiei din sfera de producere şi 

servicii, instruirea populaţiei neantrenate în sfera 

de producere şi cea de servicii;  

 Planificarea instruirii la Protecţia Civilă; 

  Evidenţa instruirii la Protecţia Civilă.  

 

7.  Organizarea sistemului de dirijare,  transmisiuni şi înştiinţare 

 
Obiective Conţinuturi 
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- să definească :  

- scopul, sarcinile și cerințele dirijării; 

 

- să cunoască și să fie în stare să 

organizeze sistemul de transmisiuni; 

- să cunoască organizarea și semnalele 

înștiințării. 

 Scopul dirijării PC; 

 Sarcinile dirijării PC; 

 Cerințele dirijării PC; 

 Organizarea trtansmisiunii; 

 Organizarea și semnalele înștiințării. 

 

 

8.  CSE, organizarea şi desfășurarea lucrărilor de salvare şi a altor 

lucrări de    neamânat în zonele cutremurilor de pământ 

 
Obiective Conţinuturi 

- Să cunoască măsurile care se 

efectuează în timpul lucrărilor de 

salvare; 

- Să cunoască și să poată organiza alte 

lucrări imediate.  

 

 Lucrările de salvare şi alte lucrări de neamînat (LS 

şi ALN).  

 Organizarea LS şi ALN; 

  Îndeplinirea LS şi ALN.  
 

 
VI. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ. 

 

1.Organizarea activităților pentru studiul individual a studenților: 

 

Subiecte\probleme Forme de realizare Modalităţi de evaluare Termen de 

realizare 

1. Noțiuni despre protecția 

civilă în Republica Moldova. 

1. Studiu de caz 

2. Dezbateri 

3. Jocul pe rol 

4. Raportul 

 

1.prezentarea rapoartelor 

(suport scris); 

2.susţinerea verbală la 

seminar; 

3.prezentarea materialului la 

conferinţele teoretico-

ştiinţifice pentru studenţi. 

La seminarele 

pentru care este 

discutată tema; 

2. Situațiile excepționale în 

Republica Moldova. 

1. Studiu de caz 

2. Dezbateri 

3. Jocul pe rol 

4. Raportul 

 

1.prezentarea rapoartelor 

(suport scris); 

2.susţinerea verbală la 

seminar; 

3.prezentarea materialului la 

conferinţele teoretico-

ştiinţifice pentru studenţi. 

Cu cel puţin o 

săptămână 

înainte de 

examen;  

3. Înștiințarea în situațiile 

excepționale. 

1. Studiu de caz 

2. Dezbateri 

3. Jocul pe rol 

4. Raportul 

 

1.prezentarea rapoartelor 

(suport scris); 

2.susţinerea verbală la 

seminar; 

3.prezentarea materialului la 

conferinţele teoretico-

ştiinţifice pentru studenţi. 

La seminarele 

pentru care este 

discutată tema; 

4. Planificarea în domeniul 

protecției civile. 

1. Studiu de caz 

2. Dezbateri 

1.prezentarea rapoartelor 

(suport scris); 

La seminarele 

pentru care este 
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3. Jocul pe rol 

4. Raportul 

 

2.susţinerea verbală la 

seminar; 

3.prezentarea materialului la 

conferinţele teoretico-

ştiinţifice pentru studenţi. 

discutată tema; 

5. Dirijarea în situațiile 

excepționale. 

1. Studiu de caz 

2. Dezbateri 

3. Jocul pe rol 

4. Raportul 

 

1.prezentarea rapoartelor 

(suport scris); 

2.susţinerea verbală la 

seminar; 

3.prezentarea materialului la 

conferinţele teoretico-

ştiinţifice pentru studenţi. 

La fiecare 

seminar.   

6. Forțele Protecției Civile. 

 

1. Studiu de caz 

2. Dezbateri 

3. Jocul pe rol 

4. Raportul 

 

1.prezentarea rapoartelor 

(suport scris); 

2.susţinerea verbală la 

seminar; 

3.prezentarea materialului la 

conferinţele teoretico-

ştiinţifice pentru studenţi. 

La seminarele 

pentru care este 

discutată tema; 

7. Instruirea în domeniul 

protecției civile. 

1. Studiu de caz 

2. Dezbateri 

3. Jocul pe rol 

4. Raportul 

 

1.prezentarea rapoartelor 

(suport scris); 

2.susţinerea verbală la 

seminar; 

3.prezentarea materialului la 

conferinţele teoretico-

ştiinţifice pentru studenţi. 

La seminarele 

pentru care este 

discutată tema; 

8. Lichidarea consecințelor 

situațiilor excepționale. 

1. Studiu de caz 

2. Dezbateri 

3. Jocul pe rol 

4. Raportul 

 

1.prezentarea rapoartelor 

(suport scris); 

2.susţinerea verbală la 

seminar; 

3.prezentarea materialului la 

conferinţele teoretico-

ştiinţifice pentru studenţi. 

La seminarele 

pentru care este 

discutată tema; 

 
 

Tematica referatelor  

pentru lucru individual  

la disciplina Protecția Civilă 

 

1. Rolul Protecției Civile în asigurarea securității naționale. 

2. Dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul PC. 

3. Fenomenele care fac să crească vulnerabilitatea societăţii umane faţă de dezastre. 

4. Sistemul Protecției Civile în R.M. 

5. Măsurile de protecție în momentul cutremurului. 

6. Tehnica de acordare primului ajutor în diferite situații. 

7. Situațiile excepționale provocate de activitatea omului. 

8. Situaţie excepţională cu caracter ecologic. 

 

CERINŢE înaintate faţă de forma şi conţinutul referatului: 

Volumul referatului nu mai mic de 10- 12 pagini scris de mână şi 8-10 pagini tapate.  
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1. Foaia de titlu: Ministerul, Universitatea, Facultatea, Catedra, Tema, a elaborat, conducător 

ştiinţific, localitate şi anul (Chişinău 2013) 

2. Cuprinsul (planul) 

3. Introducerea: aproximativ 1 pagină, se evidenţiază actualitatea şi importanţa problemei 

cercetate legătura cu specialitatea 

4. Conţinutul: structurat în capitole, paragrafe, şi secţiuni şi scris de mână: 

Capitolul 1 ( include fundamentare teoretică, analiză, sinteze, etc. a problemei cercetării)  1.1. 

(1.1.1., 1.1.2. etc.)     1.2.   1.3.   … 

Capitolul 2 (aplicare, rezultate cercetări, studii de caz, etc.) 2.1. (2.1.1., 2.1.2. etc.)    2.2.    2.3. 

…    

Trimiterile: I variantă permisă în text după citat, ex.: [9. p.167] 

II variantă permisă în subsol, ex.: 1. Ionescu A. Uraganul. Chişinău: Epigraf, 2016. p. -199. 

5. Concluzii generale şi recomandări (aproximativ 1 pagină) 

6. Referinţe bibliografice: nu mai puţin de 5 surse 

 

 

2. Tematica tezelor de licenţă: 

1. Noțiuni generale despre protecția civilă în Republica Moldova. 

2. Situațiile excepționale în Republica Moldova și caracteristicile lor. 

3. Principii de bază privind organizarea măsurilor de protecție în situații excepționale. 

4. Înștiințarea în situațiile excepționale. 

5. Planificarea în domeniul protecției civile. 

6. Dirijarea în situațiile excepționale. 

7. Forțele Protecției Civile. 

8. Instruirea în domeniul protecției civile. 

9. Lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. 

 

   VII. STRATEGII  DE  EVALUARE A DISCIPLINEI 

I. Evaluarea curentă: 

    1.  Subiecte pentru testarea nr.1. 

1. Noțiuni generale despre protecția civilă în Republica Moldova. 

2. Scurt istoric al protecției civile. 

3. Prima conferinţă internaţională de colaborare în domeniul apărării şi protecţiei civile. 

4. A doua conferinţă internaţională de colaborare în domeniul apărării şi protecţiei civile. 

5. Sistemul Protecției Civile în Republica Moldova. 

6. Competența Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale; 

7. Disciplina de servicu. Răspunderea disciplinară; 

 

8. Responsabilitatea colaboratorilor SPCSE; 

9. Extras din Legea “Cu privire la protecţia civilă”: 

10. Sarcinile principale ale protecției civile (art.4); 

11. Drepturile și obligațiile cetățenilor (art.13); 

12. Asigurarea drepturilor cetățenilor (art.14); 
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13. Conducerea protecției civile (art.17); 

14. Organele supravegherii de Stat în domeniul protecției civile (art.19); 

15. Scopul dirijării PC; 

16. Sarcinile dirijării PC; 

17. Cerințele dirijării PC; 

18. Organizarea trtansmisiunii; 

19. Organizarea și semnalele înștiințării. 

2. Subiecte pentru testarea nr.2. 

1. Evacuarea populației.  

2. Situațiile excepționale și caracteristicile lor. 

3. Cutremurul de pămînt: Măsuri de protecție. 

4. Alunecări de teren. 

5. Inundații. 

6. Vînt puternic. 

7. Grindină, înzăpeziri. 

8. Incendii. 

9. Înștiințarea despre pericol. 

10. Instruirea populaţiei din sfera de producere şi servicii; 

11.  Instruirea populaţiei neantrenate în sfera de producere şi cea de servicii;  

12. Planificarea instruirii la Protecţia Civilă; 

13.  Evidenţa instruirii la Protecţia Civilă; 

14. Organizarea lucrărilor de salvare și altor lucrări de neamînat; 

15. Lucrările de salvare; 

16. Alte lucrări imediate. 

 

II. Evaluarea finală. 

a. Subiecte pentru Examen. 

1. Ce reprezintă Protecţia Civilă a Republicii Moldova ? 

2. Ce include în sine ca sistem PC? 

3. Legea RM „Cu privire la Protecţia civilă”. Ce determină ea ? 

4. Unde este reglementată activitatea PC ? 

5. Sarcinile de bază ale PC. (art.4) 

6. Măsurile efectuate de PC în corespundere cu sarcinile ce-i revin. 

7. Structura organizatorică a PC. 

8. Principiul de organizare a PC. 

9. Prima conferinţă internaţională de colaborare în domeniul apărării şi protecţiei civile. 

10. A doua conferinţă internaţională de colaborare în domeniul apărării şi protecţiei civile. 
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11. Noţiunea de Situaţie Excepţională. 

12. Noţiunea de catastrofă. Exemplu. 

13. Noţiunea de avarie. Exemplu. 

14. Noţiunea de calamitate naturală. 

15. Categoriile SE. 

16. Calamităţile naturale. Exemplu. 

17. Catastrofe tehnologice. Exemplu. 

18. Catastrofe conflictuale. Exemplu. 

19. Catastrofe socio-economice. Exemplu. 

20. Pericole legate de grupe umane concentrate. 

21. Instituţiile statale care au împuterniciri în domeniul PC. 

22. Competența Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale; 

23. Disciplina de servicu. Răspunderea disciplinară; 

 

24. Responsabilitatea colaboratorilor SPCSE; 

25. Împuternicirile Parlamentului în domeniul PC. 

26. Împuternicirile Preşedintelui statului în domeniul PC. 

27. Împuternicirile Guvernului în domeniul PC. 

28. Împuternicirile DSE în domeniul PC. 

29. Împuternicirile ministerelor, departamentelor în domeniul PC. 

30. Împuternicirile organelor de autoadministraţie locală în domeniul PC. 

31. Cutremur de pământ. Noţiune şi tipurile de cutremur de pământ după   

     adâncimea focarului. 

32. Măsurile de protejare în timpul cutremurului de pământ: 

- la serviciu; 

- la domiciliu; 

-    la şcoală. 

    33. Situaţiile excepţionale tehnogene. Noţiune de incendiu. 

    34. Măsurile de protecţie şi evitare a incendiilor. 

    35. Situaţiile excepţionale cu caracter ecologic. Noţiune şi exemple. 

    36. Alunecări de teren. Definiţie. Caracteristica. 

    37. Inundaţiile. Definiţie. Caracteristica. 

    38. Seceta . Definiţie. Caracteristica. 

    39. Grindina. Definiţie. Caracteristica. 

    40.  Înzăpezirea. Definiţie. Caracteristica. 

    41. Uragane. Definiţie. Caracteristica. 

    42.  Epizootiile şi epifitotiile. Definiţie. Caracteristica şi exemple. 
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    43.  Epidemiile. Definiţie. Caracteristica. 

    44. Incendiile. Definiţie. Caracteristica. 

    45. Clasificarea Situaţiilor Excepţionale. 

    46.Scopul şi sarcinile de bază ale dirijării PC. 

     47.Scopul de pregătire a PC. 

     48.Cerinţele dirijării PC. 

49.Componenţa sistemului de conducere. 

50.Punctul de dirijare. Sarcinile principale ale echipei punctului de dirijare. 

51.Componenţa punctului de dirijare. 

52.Sarcinile grupei de generalizare şi planificare. 

53.Sarcinile grupei direcţiilor. 

54.Transmisiunea. Cerinţele transmisiunii. 

55.Sarcinile principale ale transmisiunii. 

56.Tipurile de legături. 

57.Ce asigură sistemul de înştiinţare ? 

58.Cerinţele de bază ale sistemului de înştiinţare. 

59.Clasificarea dezastrelor din punct de vedere al predicţiei. 

60.Grupele principale de instruire la PC. 

61.Formele de instruire la PC pentru pregătirea corpului de conducere. 

62.Formele de instruire la PC pentru pregătirea formaţiunilor. 

63.Instruirea populaţiei neantrenată în sfera economică şi cea de servicii. 

64.Măsurile efectuate în urma semnalului “ANUNŢARE”. 

65.Măsurile efectuate în urma semnalului “ADUNARE”. 

      66.Formele de instruire la PC pentru pregătirea lucrătorilor obiectelor chimic         

periculoase şi a populaţiei care locuieşte nemijlocit în apropierea lor. 

      67.Documentele de bază, care reglementează planificarea instruirii personalului  

          de conducere în domeniul PC. 

      68.Planificarea instruirii la PC. Perioada de planificare pentru instruirea  

          populaţiei. 

      69.Planul de instruire la PC. Componenţa lui. 

      70.Evidenţa instruirii în domeniul PC. 

      71.Registrul de evidenţă al lecţiilor la PC. Componenţa lui. 

     72. Documentele de evidenţă a instruirii la PC.  

73.Etapele de bază în procesul de lichidare a urmărilor cutremurului de pământ. 

74.Lucrările de salvare. 

     75.Asigurarea activităţii vitale a populaţiei oraşelor şi localităţilor sinistrate. 

     76.Măsurile efectuate la lichidarea consecinţelor seismului, avariilor,     
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            accidentelor. 

      77.Misiunile de bază în timpul executării lucrărilor de salvare. 

      78.Potenţialul de rezistenţă a organismului omenesc ( fără aer, fără apă, fără  

               mâncare). 

 

b. Variante de teste pentru Examen.   

(în scris) 

 

TEST NR. 1 

de evaluare finală la disciplina  

PROTECȚIA CIVILĂ 

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport  

Catedra Medicină Sportivă 

Anul universitar 2019-2020 

Aprob: _______________  

Șef Catedra MS 

dr. conf. univ. E. ERHAN 

 

Subiectul 1. Noțiuni generale privind Protecția Civilă în Republica Moldova. 

1.1. Stabiliți istoricul apariției și dezvoltării sistemulului Protecției Civile în Republica  

       Moldova. 

1.2. Caracterizați sistemul Protecției Civile în Republica Moldova (scop, sarcini, drepturi,  

       obligațiuni, etc.). 

1.3. Determinați forțele și conducerea Protecției Civile în Republica Moldova. 

 

Subiectul 2. Situațiile excepționale și clasificarea lor. 

2.1. Definiți noțiunea de situație excepțională. 

2.2. Stabiliți situațiile excepționale în funcție de factorii provocatori. 

2.3. Analizați semnalele de înștiințare a protecției civile și acțiunile populației în caz de declanșare a 

situațiilor excepționale. 

Barem 

 

1.1., 2.1- (3 puncte) 

1.2., 2.2 – (5 puncte) 

1.3., 2.3- (7 puncte) 

 

Punctajul 15-17 18-19 20-21 22-24 25-27 28-30 

Nota 5 6 7 8 9 10 

 

Data                                                             Conferențiar  universitar : N. Chimerciuc 
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TEST NR. 2 

de evaluare finală la disciplina  

PROTECȚIA CIVILĂ 

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport  

Catedra Medicină Sportivă 

Anul universitar 2019-2020 

Aprob: _______________  

Șef Catedra MS 

dr. conf. univ. E. ERHAN 

 

Subiectul 1.  Sistemul Protecției Civile în Republica Moldova. 

1.1. Definiți sarcinile Protecției Civile. 

1.2.  Stabiliți forțele Protecției Civile și rolul acestora la lichidarea consecințelor situațiilor 

excepționale. 

1.3. Determinați atribuțiile autorităților administrației publice locale. 

Subiectul 2.  Măsurile de protecţie pe timpul apariției și după apariția situaţiilor excepţionale  

2.1 Definiți noțiunea de cutremur de pământ. 

2.2. Determinați măsurile de protecție în timpul cutremurului de pământ. 

2.3. Stabiliți măsurile de protecție și de evitare a incendiilor. 

Barem 

 

1.1., 2.1- (3 puncte) 

1.2., 2.2 – (5 puncte) 

1.3., 2.3- (7 puncte) 

 

Punctajul 15-17 18-19 20-21 22-24 25-27 28-30 

Nota 5 6 7 8 9 10 

 

 

Data                                                             Conferențiar  universitar : N. Chimerciuc 
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VIII. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

 

BIBLIOGRAFIA GENERALĂ A CURSULUI: 

1. RECOMANDĂRI METODICE PENTRU DESFĂŞURAREA EXERCIŢIILOR LA PROTECŢIA 

CIVILĂ CU ORGANELE DE CONDUCERE ALE RAIONULUI (municipiului, oraşului, satului, 

obiectului)  ale Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.  Chișinău, 2013.  

2.„Manual de Protecţie Civilă pentru personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei civile de la 

localităţi, instituţii publice, agenţi economici”, lt. col. Niculae Stan, Editura MAI, 2005. 

3. Andrei Calistru, Alexandra Dascălu, Mihai Dascălu, Ghid de protecție civilă. Chișinău, 2006. 

4. Nicolae Chimerciuc, Protecția civilă. Volumul I. Chișinău, 2005. 

5. Nicolae Chimerciuc, Protecția civilă. Volumul II. Chișinău, 2006. 

6. Кимерчук Н.И. Гражданская Защита, часть1, Кишинэу, 2008;  

7. A Cociug, T. Grama, A. Triboi, A. Gavriliță, Calamnitățile în Moldova și combaterea lor, Chișinău, 

1997. 

8. Ș. Șevsciuc, V. Cîrpă, Situațiile excepționale în Republica Moldova, Chișinău, 2001. 

9. P. Ostrovari, P. Ciobanu, A. Boicu, Protecția omului în situații excepționale, Chișinău, 1997. 

10. Agenda populației pentru acțiuni în situații excepționale, Chișinău, 1998. 

11. Acțiunile conducătorilor Protecției civile în caz de calamnități și catastrofe, Chișinău, 1996. 

12. Col. dr. Ştefan Geantă, Protecţia civilă-dimensiune a securităţii Naţionale, ed.Telegrafia, Bucureşti 

2004; 

13. Col. dr.  Florea Dan, Managementul Sistemului de Protecţie Civilă pentru prevenirea şi înlăturarea 

efectelor dezastrelor, pe timp de pace, criză sau război, ed. Spirit Românesc, Craiova 2003; 

14. Dr. Nicolae Ştainer, Ing. Radu AndriciucElemente fundamentale ale managementului Crizelor şi 

urgenţelor civile din perspectiva protecţiei civile, Ed. Mpm Edit Consult, Bucureşti 2004; 

15.Ing. Sever Emil Georgescu, Ghid practic pentru pregătirea populaţiei în vederea protecţiei 

antiseismice, 

16.Ministerul Industriei chimice şi petrochimice, Instrucţiuni departamentale pentru elaborarea 

planului de alarmare şi intervenţie în caz de pericol chimic şi de explozie, 1987; 

17.Col.drd. Liviu Viorel Nemeş,  Managementul Protecţiei Civile în România, ed. M.A.I. 2003; 
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18.Popa I. şi Epure M. Laura, Managementul Dezastrelor, Compania INEDIT S.R.L., Bucureşti 2001; 

19. Manual tehnic de Apărare Civilă, Bucureşti 1983, 

20. .Apărarea Civilă în sprijinul pregătirii formaţiilor de Specialitate, personalului muncitor şi a 

populaţiei, Bucureşti 1981. 

21. Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса. Учебник. Москва, 1990. 

22. Гражданская оборона. Учебник. Москва, 1991. 

23. Учебно-методическое пособие по действиям в условиях аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. Штаб Гражданской обороны Республики Молдова. Кишинэу, 1989. 

24. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Каталог. Центр информации и маркетинга на 

базе компьютерных систем (ИМАКС). Москва, 1990. 

 

ACTE NORMATIVE: 

1. Constituţia  Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994 cu  modificările şi completările      

ulterioare; 

2. Legea cu privire la protecția civilă. Monitor Oficial, nr.20 din 29.12.1994.  

3. Legea Republicii Moldova nr.267 din 9.11.1994 cu privire la apărarea împotriva incendiilor;  

4. Legea Republicii Moldova nr. 93 din 5.04.2007  Serviciului Protecţiei   Civile şi Situaţiilor 

excepţionale. 

5.  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica 

Moldova” RT DSE 1.01-2005;  

6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 961 din 21.08.2006 cu privire la aprobarea 

Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării 

(poluării) mediului înconjurător cu  substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi 

biologici; 

7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.259 din 09.03.1998. 

8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la protecția localităților Republicii 

Moldova de la procesele geologice periculoase” nr.952 din 15.10.1999.  
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9. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 249  din 03.05.96    pentru aprobarea  

Regulamentului cu privire la formaţiunile nemilitarizate ale protecţiei civile; 

10. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 347 din 25.03.2003 „Cu privire la modul de 

acumulare şi schimb de informaţii în domeniul protecţiei populaţiei şi a teritoriului în condiţii 

de situaţii excepţionale”; 

11. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 952 din 15 octombrie 1999 “Cu privire la 

protecţia localităţilor Republicii Moldova de la procesele geologice periculoase”; 

12.  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 249  din 03.05.96    pentru aprobarea  

Regulamentului cu privire la formaţiunile nemilitarizate ale protecţiei civile; 

13.  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 556  din 10.10.96 Cu privire la protecţia sanitară 

a teritoriului Republicii Moldova de importul şi răspînderea bolilor infecţioase convenţionale 

şi extrem de periculoase; 

14. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 662  din 22.07.1999 cu privire la formaţiunile 

benevole de pompieri; 

15. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1340 din 4.12.2001 cu privire la Comisia pentru 

Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova; 

16. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.347 din 25.03.2003 cu privire la modul de 

acumulare şi schimb de informaţii în domeniul protecţiei   populaţiei şi a teritoriului în condiţii 

de situaţii excepţionale; 

17. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.282 din 14.03.2005 pentru aprobarea 

Regulamentului privind instruirea în domeniul protecţiei civile; 

18. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.919 din 30.08.2005 cu privire la Comisia 

extraordinară antiepidemică republicană; 

19. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1048 din 6.10.2005 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la organizarea sistemului de  înştiinţare şi  transmisiuni în caz de 

pericol sau de apariţie a situaţiilor  excepţionale; 

20. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1267  din. 21.11. 2016 ”Cu privire la măsurile de 

pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2017.” 

 

  


