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H/nr. din 23 20Ig

DISPOZITIE
PACIIOP-fl}KEHI,IE

Cu privire la planificarea mdsurilor
protecliei civile pentru anul 2019

in vederea perfecliondrii sistemului protecliei civile in anul 2OIg, se
considerd prioritar organizarea conducerii in acliunile de prevenire a situaliilor
exceplionale, realizarea supravegherii de Stat in domeniul protectiei civile qi
apdrdrii impotriva incendiilor, instruirea organelor de conducere gi a populafiei,
pregitirea forfelor protecliei civile pentru desfrgurarea acliunilor in caz de pericol
sau declanqare a situaliilor exceplionale, proteclia populaliei qi teritoriului in
condilii de situalii exceplionale gi la inl6turarea consecinlelor acestora in toate
unitSlile economice din teritoriul raionului, in temeiul Legii nr. 271-XII din 9
noiembrie t994 cu privire la proteclia civil[, lAndnd cont de prevederile Hotiririi
Guvernului nr.282 din 14.03.2005 "Privind aprobarea Regulamentului privind
instruirea in domeniul protecliei civile", in conformitate cu art. 54 allegii nr.436-
XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd locald,

DISPUN:

1. Se aprobd:
- planul de pregdtire a protecliei civile pentru anul 2019 (anexa nr. 1);
- planul de completare cu audienli a Centrului Republican de Instruire pentru anul
2019, pentru pregdtirea efectivului de conducere, qefilor serviciilor protecliei
civile, specialigtilor pentru proteclia civild a raionului, conducdtorilor grupelor de
instituire, altor categorii responsabili de proteclia civild qi apdrarea impotriva
incendiilor (anexa *.2);
- graficul desfbgurdrii aplicaliilor la proteclia civild qi a controalelor stdrii protec{iei
civile in raion de cdtre Seclia Situalii Exceplionale Basarabeasca in anul 2019
(anexa nr.3);
- indicaliile organizatorico-metodice la proteclia civild pentru anul 2019 (anexa
nr.4).
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2. Yicepreqedintele Comisiei pentru situalii excep{ionale a raionului in persoana

dnului Dmitri Petcoglo, $ef SAiI-qef USP al Secliei Situalii Exceplionale
Basarabeasca, in cadrul qedinlei CSE a raionului privind planificarea mdsurilor de

pregdtire la protecfia civild a raionului pentru anul 2019, va aduce la cunoqtinfd

pregedinlilor comisiilor pentru situalii excepfionale-primarilor localitdlilor din
raion, qefilor serviciilor protecliei civile raionale documentele sus-indicate.

3. $efii serviciilor protecliei civile a raionului, preqedin{ii comisiilor pentru situa{ii

excepfionale - primarii localitdlilor din raion, in comun cu conducdtorii unitdlilor
economice din teritoriul subordonat, indiferent de forma de proprietate, vor
intreprinde mSsuri concrete pentru executarea planului de pregdtire Ia proteclia

civild pentru anul 2019.

4. Controlul asupra executdrii prezerftei dispozilii se pune in sarcina specialistului
superior in domeniul protecliei civile, dl Ghenadi Sebov gi gefului al SAII-qef USP

al Sectiei Situalii Exceplionale Basarabeasca, dl Dmitri Petcoglo.

5. Prezenta dispozilie urrneazd a fi adusd la cunogtin{a Secliei Situalii Exceplionale
Basarabeasca, precum qi Ia cunogtinla pregedinlilor Comisilor pentru situalii
exceplionale -- primarii localitdlilor din raion.

Presedinte
raionului Andrei MIHAILOV
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