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Indica{ii organizatorico - metodice Ia planificarea misurilor de pregitire Ia protec(ia
Civili pe anul2019

Planul de pregdtire in.domeniul protec(iei civile a raionului Basarabeasca este elaborat de cdtresubdiviziunile teritoriale ale Serviciului Protecliei civiie gi Situafiilor Exceptionale, coordonat cuserviciul Protec{iei civile qi Situa}iilor Exceplional.-gi uprouut de c6tre preqedintele comisieipentru Situatii ExcepJionale a raionului BasaraGasca.
Planul cuprinde urmdtoarele compartimente:
Activitd{i desfbgurate sub conducerea pregedintelui comisiilor pentru Situalii Excep}ionale araionului Basarabeas ca, aplicalii la protecfia civild:- demonstrativd, cu primdria satului (comunei) pe parcursul intrunirii instructiv-metodice deplanificare a pregdtirii protecfiei civile pentru anul-urmdtor (durata 3_4 orc);- cu primdriile oraqelor, satelor (comunelor) - o datd in patru ani (cu durata de o zi),conformgraficului subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Protecliei civile gi Situaliilor Excepfionale;- Ia obiectele economice - o datd in trei ani (cu durata JL o zi)conform graficului subdiviziunilorteritoriale ale Serviciului protectiei civile gi Situa{iilor Exceplionale;
- la obiectele chimic gi radiactiv periculoasl - unuut 1"u aurata de opt ore);- cite o aplicatie cu formafiunile: grupa (echipa) de salvare gi grupa (echipa) de mecanizare -anual (cu duratade opt ore);
- antrenamente cu comisiile pentru Situafii Excepfionale a raionului cdugeni- anual (in primultrimestru al anului);
- antrenamente cu efectivul punctului de conducere - anual (in primul trimestru al anului);- amntrenamente cu comisiile pentru situalii Excepfionale, efectivul punctului de conducere siserviciile protecfiei_civile - anual (in primul irimestru at anut,ri);
- antrenamente cu fiecare forma{iune a protecliei civile teritoriald, privind ingiintarea, adunarea,primirea echipamentului cu antrenareatetrnicii din dotare _ o datd in an;- antrenamente cu echipele de recep{ionare-transportare gi distribuire a mijloacelor de protecfiechimice individuale de la depoziteri iezewei de mobil izaie -o datd in an;- antrenamente in cadrul instituliilor de invdfdmint - anual, competilii intre echipele sanitare lanivel de raion anual;
- controlul in primdriile orapelor, satelor (comunelor) - o datd in patru ani, conform graficuluisubdiviziunilor teritoriale a Serviciului Protecliei civiie qi Situatiilor Excep{ionale;- controlul procesului de instruire la proteclia civild - in bireclia invdfdmint - anual;- controlul in serviciile protecliei civile teritoriale - o oaia in trei ani, conform graficuluisubdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Protec{iei civile gi situaJiilor Excep}ionale;- controlul la obiectele economice - o dati in trei #, conform graficului subdiviziunilorteritoriale ale Serviciului protec{iei civile gi Situatiilo, p*..priorrut.;
- controlul tuturor obiecteror chimic ai radiativ p"ri.ulourr;
- controlul instiinfdrii organelor de conducere ale ptot..ii.i civile prin aoaratajul de ingtiinlarecentralizatd, (cel pulin o datd la doud luni);
- verificarea sirenelor electrice (l-2 ofipe an), conectarea individuald de scurta duratd a fiecdreidintre sirenele electrice se v.l efectua pe timp de zi, trr.ru., conform graficului reprezentantuluiteritorial S'A'"Moldtelecom"- intrunire de titalizare a activitdtii in aiul "*.rt qi planificare apregdtirii protec{iei civile pe anul urmdtor - anual ( luna decembrie).
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