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DISPOZITIE

Cu privire ia indeplinirea mdsurilor de organrzare

inc eircare- desc drcare $i rep artizar e a mij loacelor
de plotec(ie chimicd individuald in raionului Basarabeasca

in scopul indeplinirii Planului de pregdtire in domeniul Protecliei Civile a raionului
Basarabeasca pentru anul 2019, aprobat prin Hotdrirea Guvernului cu privire la

mdsurilc de pregdtire a protecliei civile a Republicii Moldova pentru anul 2019, nr.
I2l2 clin 26 decembrie 2018 qi Hotdrirea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului
privincl instruirea in domeniul protecliei civile,nr.282 din 14.03 .2005,

irr conformitate cu art. 10 lit. a) din Legea cu privire la Proteclia Civil6, nr.27I -
XIII cliir 09.11.1994,

in lcmeiul art.53(1) lit. m) qi art.54 (1), (2) din Legeaprivind administraliapublicd
locali rrr, 436-XVI clin 28.12.2006,

DISPLIN:
1. Scc\ia Situalii Exceplionale va organiza selectarea mijloacelor de transport auto pe

liaza ?ntreprir-rderilor auto existente in raion gi va completa echipele incdrcare-

clcscdrcare a mijloacelor de proteclie menlionate in baza primdriei oraqului

Ilasrrrabeasca.

2. I)irectorul S.A."Sud-Trans" dl Vasile Pinzari, va pune la dispoziJie transportul auto

ncocsar pentru direcliile Comrat qi Anenii Noi.
3. l)ii'cctorul ir-rtreprinderii "Consumcoop" d-na Galina Sdvijcova, va organizahrana

clcctivului angajate in lucrdrile de incdrcare-descdrcare a mijloacelor de proteclie

chinricd pe perioada executdrii lucrdrilor.
4.1)ii'cctorul al filialei Basarabeasca "Crm-Gaz" dl Alexei Reabov qi Directorul iVt

"llasarabia-Lwin Invest" SRL dl Veceslav Dragnev, vor forma echipe de incdrcare

rrcsciroare a mijloacelor de proteclie individuald pentru direcliile Comrat gi Anenii
|.loi, conform calculului Secliei SE (12 persoane - o unitate de transport pentru

llccare echipd).
5. $clirl Servicilrlui medical, d-na Belous Dorina, va asigura formarea unei grupe

nrcdicale din 3 persoane, 1 conducdtor auto qi 2 lucrdtori medicali dotat cu

ccrhipament necesar acordirii ajutorului medical.
6. $clll lnspectoratului de Polilie Basarabeasca, comisar principal dl Begleagd Victor

\,1 iisigura securitatea coloanei auto in direcliile Comrat qi Anenii Noi, prin



/

cscortarea acestora la punctele de destinalie.

7. Spccialistul Serviciului Proteclie Civild al Secliei Situalii Exceplionale

llasarabeasea se numegte responsabil de deplasarea coloanei auto in direclia Anenii

Noi, iar direclia Comrat - cdpitan al serviciului de intern dl Niculila lon.

B. $ei SA|I SSE Basarabeasca dl Dmitri Petcoglo se numesc responsabili de primirea,

cicrl-rozitarea, repartizarea mijloacelor de proteclie pentru prim6riile raionului

I ]asarabeasca.

9. I)errtru depozitarea mijloacelor de proteclie individuald se repartizeazd depozitele

S,A. "Drumuri Cimiqlia" sectoru Basarabeasca, pentru direclia Comrat qi

clcltozitele Consum COOP or.Basarabeasca - direclia Anenii Noi.

lg.r\strcnamentul echipelor de incdrcare-descdrcare a mijloacelor de protec{ie

inclivicl-rald conform planului de pregdtire la PC pentru anul 2019 va fi organrzatpe

t,'r.itorir-rl bazei Consum COOP or.Basarabeasca pe data de25 aprilie 2019 la ora

i {}:00.
1 L plirnarii, preqedinlii CSE a oraqelor, satelor (comunelor), din raionul Basarabeasca

- \/or elabora dispozilii ale Comisiei SE locale cu privire la ordinea de primire,

transpoftare, distribuire a mijloacelor de proteclie qi numirea persoanei

responsabile pentru executarea acestor obligaliuni, cu prezentarea calculului de

ti'apsport gi echipelor de incbrcare Sec{iei SE Basarabeasca pind la dala de

24.04.2019:
- \/or nominaliza persoana responsabild la punctul de distribuire local privind

rc:partizarea mijloacelor de proteclie individual qi calculul populaliei dupd virstd din

localitate (conform anexei nr.1);

12. []gptrolul indeplinirii prezentei dispozilir se pune in sarcina qefului Secliei Situalii

1 :xcoplionale basarabeasca dlui Dmitrii Petcoglo.

I 3. i)i'ezenta Dispttzi{ie se comunicd persoanelor interesate.

v

V/
l':'cgcd inte,
Pregr'dintele CSE a r-lui Basara Piotr PU$CARI



Anexa nr. I

la dispozitia presedintelui CSE nr.37
din )3 a,ttteLte_ 2019-#

v

v

Pri ma rilor localititifilor
din raionul Basarabeasca

INTERPELARE

in baza Hotirdrii Guvernului nr,282 din 4 martie 2005 "Pentru aprobarea
Regulamentului privind instruirea in dorneniul protec!iei civile", dispoziliei
Pregedintelui Comisiei pentru Situafii Excepqionale a raionului Basarabeasca, planului
de preg6tire la proteclia civild a raionului Basarabeasca pentru anul 201 9 gi indeplinirea
sarcinilor debazd in cazuri posibile de situafii excepfionale, solicitdm in mod operativ
de a prezenta cdtre data de 17.04.2019 la Seclia Situalii E,xceplionale Basarabeasca
urmdtoarele documente :

1. Dispozilia Primar"ului localitdfii "cu privire la indeplinirea mdsurilor de organizare,
primire, transportare, distribuire a mijloacelor de protecfie chimicd individuald
pentru popula{ia din localitdli".

2. Numdrul populaliei de la 01.01.2019 dupd categoriile de virst6:
a) Pind la 1,5 ani persoane;

b) De la 1,5 pind la 7 ani
c) De la 8 pind la 18 ani
d) Persoanele angajate gi

TOTAL populafie:

persoane;
persoane;

persoane;

tuafii Excepfionale Basarabeasca
i Petcoglo

neangajate

Cu respect,

geful Serviciului Ail,qe
It.colonel al s/intern

$s'ffi;

W


