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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabcasca, str. K. Marx, 55

tcllfax (297) 2-20-58 E-mail: ho,:sqn@nail

nr. 4 D4 din 2 4 J. tn- 6:.,&02t

DISPOZITTE
PACIIOP.gx{EHHE,

Cu privire la planificarea mdsurilor
protecliei civile pentru anul 2022

in vederea perfecliondrii sistemului protecliei civile in anul 2022, se

considerd prioritar organizarea conducerii in acfiunile de prevenire a situaliilor

exceplionale, realizarea supravegherii de Stat in domeniul protec[iei civile qi

apdrdrii impotriva incendiilor, instruirea organelor de conducere Ei a populafiei,

piegitirea fo4elor protecliei civile pentru desfrqurarea acliunilor in caz de pericol

sau declanqare a situaliilor exceplionale, protec{ia populaliei 9i teritoriului in
condilii de situalii exceplionale gi la inldturarea consecinlelor acestora in toate

unit6lile economice din teritoriul raionului, in conformitate cu Legea N 271-XII

din 9 noiembrie \gg4 cu privire la protec{ia civil6, Hotdrirea Guvernului nr' 420

din 14 decembrie 2021 cu privire la mdsurile de pregdtire a proteclie civile a

Republicii Moldova pentru anul 2022, indicaliile organizatorico-metodice pentru

pregdtirea protecliei civile a Republicii Moldova in anul2022precum qi in temeiul

aft. 54 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd

local6,

DISPUN:

1. Se aprob6:
- planul de pregdtire a protecliei civile pentru anul2022 (anexa nr.1 );
- planul de completare cu audienli a Centrului Republican de Instruire pentru anul

2022, pentru pregdtirea efectivului de ionducere, gefilor serviciilor protecliei

civile, specialiqtilor pentru proteclia civild a raionului, conducdtorilor grupelor de

instituire, altor categorii responsabili de proteclia civil[ gi apdrarea impotriva

incendiilor (anexa nr.2);
- graficul desfbqurdrii aplicaliilor la proteclia civila gi a controalelor starii protecliei

civile in raion de cdtre Seclia Situalii Exceplionale Basarabeasca in anul 2022

(anexa nr.3);
- indicaliile organizatorico-metodice la proteclia civild pentru anuJ 2422 (anexa

nr.4).



2. Vicepreqedintele Comisiei pentru situalii exceplionale a raionului- gef al Secliei

Situalii Exceplionale Basarabeasca, cdpitan al serviciului intern, dl Ion Catana la

intrunirea pentru planificarea mdsurilor de pregdtire la proteclia civild a raionului

pentru anul 2022 va aduce la cunoqtinld pregedinlilor comisiilor pentru situalii

excep{ionale - primarilor localitdlilor din raion, gefilor serviciilor protecliei civile

raionale documentele sus-indicate.

3. $efii serviciilor protecliei civile a raionului, pregedinlii comisiilor pentru situalii

exceplionale - primarii localitdlilor din raion, in comun cu conducdtorii unitdlilor

economice din teritoriul subordonat, indiferent de forma de proprietate, vor

intreprinde mdsuri concrete pentru exec,utarea planului de pregdtire la proteclia

civild pentru anul2022

4. Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii se pune in sarcina specialistului

superior in domeniul protecliei civile, dl Ghenadi Sebov gi gefului Secliei Situalii

Exceplionale Basarabeasca, cdpitan al serviciului intern, dl Ion Catana.

5. prezenta dispozilie urmeazd a fi adusd la cunogtinla Secliei Situalii Exceplionale

Basarabeasca, precum gi la cunoqtinla pregedinlilor Comisilor pentru situalii

exceplionale - primarii localitSlilor din raion.

Pregedintele Comisiei
Situafii Excepfionale,
Preqedinte a raionului Basara Piotr PU$CARI
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la Dispozilia nr.

Anexa nr.l
./o4 di" 2 4. /e 2022

Indica{ii organizatorico- metodice la planificarea misurilor de preg6tire ta Protec{ia CivilS

pe anul2022
planul de pregatire in domeniul protecliei civile a raionului Basarabeasca este elaborat de c6tre

subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratul General pentru Situalii de Urgen!6' coordonat cu

Inspectoratul General pentru Situalii de. Urgen!6 Ei apiobat de c[tre preEedintele Comisiei pentru

Situalii Exceplionale a raionului Basarabeasca'

Planul cuprinde urmdtoarele compartimente:

Activitati desfdgurate sub conducerea pre$edintelui comisiilor pentru situalii Exceplionale a

raionului Basarabeasca, aplicalii la proteclia civi16:

- demonstrativd, .u prirnaria satuiui (comunei) pe parcursul intrunirii instructiv-metodice de

planificare a pregatiri'i protecliei civile pentru anul urmdtor (durata 3-4 ore);

- cu primdriile oraEelor, sateior (comunelor) - o data in patru ani (cu durata de o zi)' conform

glaficutui subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratul General pentru Situalii de. Urgen{6;

- la obiectele economice - o dat6 in trei ani (cu durata de o zi) confotm graficului subdiviziunilor

teritoriale ale Inspectoratul General pentru situalii de urgenld;

- la obiectele chimic ai radiactiv periculoase - anual (cu durata de opt ore);

- cite o aplicalie cu iormaliunile: grupa (echipa) de salvare qi grupa (echipa) de mecanizare -
anual (cu durata de oPt ore):

- antrenamente cu comisiile pentru Situalii Exceplionale a raionului Basarabeasca - anual (in

primul trimestru al anului);
- antrenamenre cu .f..tiuuipunctului de conducere - anual (in primul trimestru al anului);

- antrenamente cu comisiile pentm situalii Exceplionale, efectivul punctului de conducere si

serviciile protecliei civile - anual (in primul trimestru al anului);

- antrenamente cu fiecare formaJiune a protec{iei civile teritoriala, privind in$tiinlarea, adunarea'

primirea echipamentului cu antrenarea tehnicii din dotare - o datd in an;

- antrenam.nte .u-.chipele de receplionare-transportare qi distribuire a miiloacelor de protecfie

chimice individuale de ia depozitele rezervei de mobillzaTe - o datd in an;

- antrenamente in cadrul instituliilor de invaldmint - anual, competilii intre echipele sanitare la

nivel de raion anual;
- controlul in primdriile oraEelor, satelor (comunelor) - o dat[ in patru ani' conform graficului

subdiviziunilor teritoriale a Inspectoratul General pentru Situalii de Urgen!6;

- controlul procesului de instruire la proteclia civild - in Direc{ia inva!6mint - anual;

- controlul in serviciile protecliei iiuite teritoriale - o data in trei ani' conform graficului

subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratul General pentru Situalii de Urgenfa;

- controrul la obiectele economice - o data in irei ani, conform graficului subdiviziunilor

teritoriale ale Inspectoratul General pentru Situalii de urgentd;

- controlul tuturor obiectelor chimic qi radiativ periculoase;

- controlul instiin!6rii organelor de conducere ale protecfiei civile prin aparatajul de inqtiinlare

centralizat|(cel pulin o datd la doua luni);

- verificarea sirenelor electrice (1-2 ori pe an), conectarea individual' de scurtd durati a fiecdrei

dintre sirenele electrice se va efectuu p. tirnp de zi,Iunar, conform graficului reprezentantului

teritorial S.A.,,Moldtelecom"- intruniri de totalizare a activitatii in anul curent 9i planificare a

preg[tirii protecliei civile pe anul urmator - anual ( luna decembrie).

,1,
Elaborat: fL4\/
Specialist superior al Secliei administralie publici A 

I Ghenadi SEBOV



Anexa nr.2

Indica{ii organizatorico- metodice la planificarea misurilor de pregStire la

Protec{ia Civil5 Pe anul2022

tn serviciile protec{iei civile teritoriale
_ Planul de p,egati,. in do*.niul protecliei civile a serviciului protecliei civile raionului

urmltor - anual, (luna decembrie)'

Planul cuprinde urm6toarele compartimente:
1, ^--r^ ^^-r,,na+ao ^,ocedinrelrri Comisiei pentru Situafii Excepfionale a

"j "rtirir"ti 
desfbqurate sub conducerea preqedintelui.comisiei pentru srtua!' bxceprlolrars 

'1

raionului, in care sunt implicate serviciile protecJiei civile;
--- ---L ^^-r.,^arao -"pcedinrelrri Comisiei pentru Situalii Excep{ionale ale

Ui urtiuiiati desftqurate sub conducerea preqedintelui Comisiei pentru

serviciilor Protecfiei civile:

- aplicalii in cadrul serviciilor protecliei civile;

Basarabesca, in continuare serviciu protecfiei civile.

Acesta este elaborat de c6tre responsabii d. prot.rlia civila a serviciul protecliei civile coordonat

cu Seclia Situalii sxceplionate gasarab;il (aprobat de c6tre preEedintele comisiei pentru

Situalii Exceplionale a raionului )'

:Hi,"&1'T""#;i ,il;#;'JJi,io*ir. din subordine, pe parcursur. intrunirii instructiv -

metodice de planihcare la protecfia civila pentru anul urmdtor (pe parcursul a 2-3 ore);

- antrenamente cu fiecare formafiune oe iroteclie civild, privind instiinlarea, adunarea, primirea

.rtifu*.ntului qi antrenarea tehnicii din dotare - anual;

- intruniri cu comandanlii formaliunilor protecliei civile din serviciile de proteclie civil' -

.onfot- graficului, in primul trimestru al anului;

-intruniridetotalizareaactivitiliianualeEiplanificareapregdtiriiproteclieicivilepeanul

Elaborat:
Specialist suPerior al

la Dispozi! ,a nr. 494 airyL't"-!2 ;zozz

Sectiei administralie Publicb Ghenadi SEB0V



la Dispozilia nr.
Anexa nr. 3y'P4 ai"a4. /e zo22

Indica{ii organizatorico- metodice la planificarea m[surilor de pregitire la

Protec(ia Civili pe anul2022
in otaqe
- Planul de pregdtire in domeniul protecliei civile a oraEului.
Acesta este elaborat de c[tre specialistul in domeniul protec]iei civile a primariei oragului in
eauzd, coordonat cu subdiviziunea teritoriald al Inspectoratul General pentru Situalii de Urgenld
qi aprobat de cdtre preEedintele Comisiei pentru Situalii Exceplionale a oraqului Basarabeasca.

Planul cuprinde urmdtoarele compafiimente:
a) Activitali desfbgurate sub conducerea preqedintelui Comisiei pentru Situalii Exceplionale ale

raioanelor, sunt incluse mdsurile din comparlimentul respectiv al Planului de pregatire a

protecliei civile a raionului Basarabeasca, in care este implicat qi ora$ul.
b) Activita{i desldsurate sub conducerea preEedintelui Comisiei pentru Situalii Exceplionale a

oraqului:
- aplicalii demonstrative la un obiectiv economic pe parcursul intrunirii instructivmetodice de
planificare a pregdtirii protecfiei civile pentru anul urmdtor (durata 2-3 ore);
- aplicalii la obiectele economice - o datd in trei ani, conform graficului (sint desfbEurate de cdtre
conducdtorii obiectelor) :

- cite o aplicalie cu formaliunile: grupa (echipa) de salvare qi grupa (echipa) de mecanizare -

anual.
- antrenamente cu Comisia pentru Situalii Excepfionale * anual (in primul trimestru al anului);
- antrenamente cu efectivul punctului de conducere - anual (in primul trimestru al anului);
- antrenamente cu Comisia pentru Situalii Excepfionale Ei efectivul punctului de conducere -
anual (in primul trimestru al anului);
- antrenamente cu fiecare formaliune a protecliei civile din subordine, privind instiinJarea,
adunarea, primirea echipamentului cu antrenarea tehnicii din dotare - o data in an;
- antrenamente in cadrul instituliilor de invdfdmint - anual.
- controlul la obiectele economice, situate pe teritoriul orgului - o datd in trei ani, conform
graficului subdiviziunii teritoriale al Inspectoratul General pentru Situalii de Urgenla;
- controlul tuturor obiectelor chimic Ai radiativ periculoase;
includerea sirenelor electrice - pe timp de zi, conform graficului gefului.

Serviciului comunicalii gi ingtiin{are al raionului, intrunire de totalizare a activitafii pentru anul
curent qi de planificare a pregdtirii protecliei civile pentru anul urmdtor - anual (decembrie).

E,laborat:

Specialist superior al Secfiei administratie publicd Ghenadi SEBOV
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in sate (comune) . ,.:^: ^i,,ir^ o "orrrlrri tcomunei).
- Planul de preg[tire in domeniul protecliei civile t t1::l:i(:omunei)'

Acesta este eraborat de catre responsabiiur pentru proteclia;;G a primariei satului (comunei) in

cavz.,coordonat cu subdiviziunea teritoriala al Inspecto'ot"l Gtn"'al pentru Situalii de Urgenla

qi aprobar de catre preqedintel. a:i:=ffi; iltuafii E'xceplionale a satului (comunei)'

ij*:li;1fii"*H$ffJ:l;::ff#lHll'.'.crl":comisilor 
penqu,:.itua!ii Exceplionare are

raioaneror, sunr rncluse m[surile din compartim.r,t.,t,.r.rf.ciiu at planului de pregdtire a

protecliei civite u ,uio,.rrr.ri Basarabesc;, i;;;.;te implicat'qi satul (comuna) in cauza'

u; activitali desfEgurare sub. .onorr..*u'pr.i.Jrrr.r.,i'co*itiei pentru Situalii Sxceplionale. a

oraeului: sr,nt incrrrre masuriie oin .o-furttS!"t:ll :.^it:t::.i:Planului 
de pregdtire a proteclrer

illk"lrru*:n::T:Tx.fJJ,:"Ti:i::iffili'.fflli:, 
pentru Situalii Exceplio'a,e a,e

primiriilo*ut.ror- i.o.t".L"O, .aplicalie' 
la .protec{ia 

civila cu antrenarea a 100% din

formaliunile protecliei civ'e . " 
o.iri i.'ir.i unr, confbrm gruii.ui"i subdiviziunii teritoriale al

*l*f#'J#::?1fl;,1x;J;ltrtl,1:uY'fi1ft'"'ur^.--:n,ur 
(in primul trimestru ar anurui);

- antrenamente cu efectivul punctului de conducere - anual (in piimul trimestru al anului);

- anrrenamenre cu comisia pentru si,r"rii ffiLl?1T; .i.Iii"'r punctului de conducere qi 50%

din formaliuni ale protecliei civile.-.doui ori in trei *i (;;;;tfbsoarain primdriile' care nu sint

:"m::rulTl';:J,l"J?fi',',Li]; a protec1i., 
,:,,,ulr. 

din subordine, privind instiinlarea'

adunarea, primirea echipamentului qi u".'.'u'.u tehnicii din dotare - o dat6 in an;

- antrenamente in cadrui instituliilor de invdlamint - anual' 
viciului comunicalii

includerea sirenelor electrice - p. tirnp-Je li,.co1lotm graficului qefului Se.

Ei inEtiinlare al raionului' totalizarea activita{ii cu .i.tti""r ie conducere 5i comandan{ii

formaliunilo, priuinJ, earrzareaprun.iri i de pregatire la proteclia civila in anul curent Ei trasarea

sarcinilor pentru anul urmator - anual (decembrie), alte activitali'

Elaborat:
Specialist suPerior
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Indica{ii organizatorico- metodice la

Protec{ia Civil6

la Dispozilia nr'

Anexa nr'4
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planificarea mdsurilor de pregitire la

pe anul 2022

Ghenadi SEBOV
al Sectiei administralie Publici
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i Anexa nr.5

la DisPozil ,unr. y'o4-ain 2 4. /lzozz

I n d i c a { ii o r ga n iz a t o 

;','.".,il%11 l,T ;X : f"",tffi 
t a m i s u r il o r d e p r e g 6 t i r e I a

La obiectele chimic qi radiativ periculoase

Jx# i#**k T.' :il:lli;J;xp' ;.i :'* :iJ'Jiii: c ti e i c iv i I e a o b i e ct i vurui i n cauz6'

coordonat .,, ,uuoiiJi,rrr.u t.ritodda ;i'l;r;..t"",ur .ct"tta pentru Situatii de urgenld'

preEedinter. comiriei pentru. Situalii E.;;P;;;;iJ:: ::lltriul 
cdiuia este amplasat obiectivul

dat Ei aprobat de c6tre preqedintel"-C"*ir;;i ptnt'u ditualii E'xcepfionale a obiectului'

ilT:','i*#::,W:f:i:.':il?11.!'Jft,"9'""1:l:":isiei 
pentru Situalii Exceplionare ar

organului central de.specialit"]:15::f^[*ii.i nubh19' "iiti ""i"tita!i 
administrative centrale:

sunt incruse mlsurile din compar,i,r."*i^r.rp..,i" u] 
'"."i"i 

de pregdtire. a protecliei civile al

organurui centrar o. ,p..rrrrtui" ur. 
"ar.i"iri*riei 

pubrice, altei autoritili adminisrrarive centrale

in subordin"u .ar.,i ,5;il;i;.iiuul ;il ;;;;tte implicx obiectul subordonat'

b) Activitili desibEurate sub ,onou..i.u'pq.ii"i.rri c""rli.i fentru Situatii Exceplionale a

raionului Basarabesca, sunt inclus.t ta'u'iit Oin to*iuni,.t"'"f , :ttp^:::iu 
al Planului de

pregdtire u pror..1i.i "i"iL 
a raionului, ii *t. .t . implicat obiectivul in cauzd'

c) activitati desniurat. ,ub .onou..i.u orii.ar""r* c"*ri.i pentru Situalii Exceplionale a

oiagului: :ntul respectiv al pranului de pregatire.a protecliei civile a

*tltT:i#,?;Hl'.ffi :Hl.ill,ui of i..,iuul ei i1 ."* .u. imp ficat si obiectivul

d) Activit[1i desfbgurate sub *narr..Ll'p*E.Ji",.tui cJJisi.i p.n,iu Situatii Exceplionale ale

ptitnatiifot satelor (c.omunelor)-^.-.,*--r,.1 
"eqnectiv al planului de pregatire a protecliei civile.ale

-sunt incluse masuiile din compartimentul respectiv al Planului de pregatire a

prim'riilor sareror (comuneror) pe teritoriur caruia .r,. "-niur"i "ii.&i"rl, 
in care este implicat

obiectivul'
e) Activit'li destbgurate sub conducerea presedintelui comisiei pentru Situalii Exceplionale a

obiectului:
- aplicalii de obiectiv cu antlenarea a 100% de formaliuni ale protecliei civile - anual;

- antrenamente cu comisia pentru si*"iii g*.eplionare a obiectului - anual (in primul trimestru

al anului); - . ej, . zile din subordine, privind inqtiinfarea'

- antrenamente cu fiecare formaJiune a protectret ttlt::":i:';:"-;;;;; "

adunarea, primirea echipamenturU *'unt,.'*tu iehnicii din dotare - o data in an'

Elaborat:
Specialist suPerior al Sectiei administralie Publica
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Anexa nr'6

la Dispozil ia nt. { a4 din p4 ' / e 2022

Indica{iiorganizatorico.metodicelaplanificareamisurilordepregitirela
Protectia Civild Pe anul2022

La obiectele economice
- Planul de pregdtire in domeniul protecliti.tt"i!:^:*!::tii:"t't
Este eraborat de c6tre speciaristul in domeniul protecliei ciuire a obiectivului in cauza' coordonat

cu subdiviziunea teritorial' al Inspectoratul beneral pentru Situalii de urgenla' PreEedintele

comisiei pentru Situalii Excepfionare pe teritoriul c'ruia .ri. u*ptusat obie_ctur dat qi aprobat de

c6tre preqedintele d;irt.i-p-.'*" Situalii Exceplionale a obiectului in cauzi'

:iril1''JffiJ:tr$:;:ffi'1fr11'f.,.1fl::*:?:l,ll,s"o'"''i 
pentru Situalii Exceprionare ar

organului central de specialitate.are ^o*i"ir,i"tiei 
publice, uii.i ur,oritali administrative centrale

$t;l*f::L?i:.lL':f:ffi*i;;t respectiv ai,fllurui de pregdtire a protec{iei civ'e ar

organului centrar o. ,p..rrr*ie are ^a.r"ir*riei 
pub.lice, artei ar-rtorit[{i administrative centrale

in subordin. .a*iu ,.'Ja obiectul qi in cate este implicat obiectul subordonat'

b) Activitali desfdqurate sub .onou..r.r*f.i.aint.tui Comisiei penrru Situalii Exceplionale a

:l;l,1l,'rt]X[Tntiin .o*ou.rimenrur respectiv al pranului de pregatire a protec{iei civile ale

:, ni*;;".'.ffir'i5,:-J,t'L1ff:::i ,,:ffi;-erui comisiei pentru situalii exceplionare a

oraEului:
sunt incruse mdsurile din compartimentur respectiv ar planului de preg'tire a protecliei civile a

oraqului.
d) Activitali desf'qurate sub conducerea pregedinterui comisiei pentru situalii exceplionale aie

:.1'#il:||:J#nfiJf1|".'jili^rtimentul respectiv ai planului de pregatire a protecliei civile ale

primariiror sateror (comr.rnelor) pe teritoriul caruia este amprasat obiectul gi la care este antrenat'

e) Activitali desfbEurate sub oo"Outt"u preqedintelui iomisiei pentru situalii exceplionale a

obiectului:
-apricalii la proteclia civild de obiectiv, - o dat[ in_ trei ani, conform graficului subdiviziunii

teritoriale at tnspl"toratul General pentru Situalii de Urgen{a;

- antrenamenre cu comisia pentru rit"uiii excep{ionale^a obiectului - anual;

- antrenamente cu fiecare formaliune a protecliei civile din subordine, privind instiinlarea'

adunarea, primirea echipamentutui ., unir.itur.u iehnicii din dotare - o data in an'

Elaborat:
Specialist superior al Secliei administragie publica Ghenadi SEBOV



Indica{iiorganizatoricometodicelaplanificaream6surilordepregitirela
Protec{ia Civili Pe anul2022

Anuldeinvi{imintinsistemulprotec{ieicivilevaincepeinprimazi
lucritoare a anului gi se va finaliza f.'"iif*" ,i de vineii a lunii noiembrie'

preqedinlii comisiilor pentru situalii. exceplionale .din 
orsanele centrale de specialitate ale

administraliei publice, altor institulii'ii Jrg*i-tii ..n-riuL, raioane, civile qi Situaliilor

Exceplionale: ,.,, ^:-.r^ nanrrrr ahill l
planurile de pregitire a protec{iei civile pentru.ulll..,'*ator (in dou6 exemplare), pentru

coordonare (lista de coordonare ,. un.*urd) - pini la 05 ianuarie a anului aurent;

planurile or.gq,rrnrii apricatil", lu ;;;i;clia- civil6 tu f i-atiile oraqelor (sectoarelor) - cu

doud s6pt6m*, ,r,ui*"u desfbgurarii a.Jrtoru; dirile d. ,eui-a despre desfbqurarea aplicaliilor cu

primdriile oragetor ?;;;;;;i;r) - cet raruiucu dou6 sapt'mani dupa desfrsurarea acestora;

rapoarte despre preg'tirea operativ', starea protecliei 
-riuit., 

preg'tirea organelor de

conducere ale proteiliei civ'e, pr.gatir.uirotecriei .iuit. qi arte documente, conform termenelor

stabilite de c6tre l"tJ;;;;;i'ctnltl ptnttu Situalii de Urgenl6'

Anexa nr.7

la Dispozilia nr.
,/a4 ain Z 4. /1 zoz2

Elaborat:
ip..iufir, superior al Secgiei administralie publicl Ghenadi SEBOV


