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Anexa nr.3
ianuarie 2019

Indicafii organizatorico- metodice la planificarea mrsurilor
de pregrtire Ia
protecfia
Civil5 pe anul2019

- Planul de pregdtire in domeniul protecJiei
civile a oragului.
Acesta este elaborat de cdtre tp.tiairtut i1
qom.niur frotecliei civile a primdriei oragului in
cauzd'o coordonat cu subdiviziunea teritoriald
a serviciului erotecli.i
gi situaliilor
9i aprobat de cdtre preqedintele comisiei pentru situalii Exceptionale
a oragului
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Planul cuprinde urmdtoarele compartimente:
a) Activitdtri desfxgurate sub .ondu""r.u pregedintelui

comisiei pentru situaJii Exceplionale ale
raioanelor' sunt incluse mdsurile din compartimentul
respectiv al planuiui de pregdtire a
protecliei civile a raionului Basarabeasca, in
care este implicat gi oragul.
desfdsurate sub conducerea presedintelui
bomisiei pentru situa{ii Excep}ionale a
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- aplicatii 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 desfdgurate
de cdtre
conducdtorii obiectelor);
- cite o aplicafie cu formatiunile: grupa (echipa) de
salvare gi grupa (echipa) de mecanizare anual.
- antrenamente cu comisia pentru situalii
Exceptionale - anual (in primul trimestru
al anului);
- antrenamente cu efectiwl punctului de
conducere - anual (in piimul trimestru
al anului);
- antrenamente cu comisia pentru Situatii Excepfionale
gi ef'ectiurt pun.iutui de conducere
anual (in primul trimestru al anului);
- antrenamente cu fiecare formafiune a protecliei civile din
subordine, privind instiinlarea,
adunarea, primirea echipamentului cu antrenarea
tehnicii din dotare - o datd in an;
- antrenamente in cadrul institufiilor de invdtdmint
- anuar.
- controlul la obiectele economice, situate pe teritoriul orgului
o datd in trei ani, conform
graficului subdiviziunii teritoriale a Serviciului
Protecliei civile qi Situa{iilor Excep}ionale;
- controlul tuturor obiectelor chimic gi radiativ periculoase;
Includerea sirenelor electrice - pe timp de zi,
confo* grun"urui gefului.
Serviciului comunicafii 9i in$tiin{are-alraionului,
intrunire de totalizare a activitd[ii pentru anul
curent 9i de planificare apregdtirii protec{iei civile
pentru anul urmdtor anual (decembrie).
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