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Anexa nr.4

din,,AT' ianuarie 2019

Indicafii organuatorico- metodice la planificarea misurilor
Protecfia Civili pe anul2019

de

pregitire Ia

in

sate (comune)
- Planul de pregdtire in domeniul protectiei civile a satului (comunei).
Acesta este elaborat de cdtre responsabilul pentru protec1ia
civild a primdriei

,

satului (comunei) in
cauzd' coordonat cu subdiviziunea teritoriald a Serviciului prftecliei
Civite gi Situaliilor
Excep{ionale gi aprobat de cdtre pregedintele Comisiei pentru
SituaJii ExcepJionale a satului

(comunei).
Planul cuprinde urmdtoarele compartimente :
a) Activitdti desfdgurate sub conducerea pregedinJilor Comisiilor
pentru Situalii Excepfionale ale

raioanelor, sunt incluse mdsurile din compartimentul respectiv

-

v

al planuiui de pregdtire

a
protec{iei civile a raionului Basarabesca, in care este implicat qi
satul (comuna) in cauzd.
b) Activita{i desfrgurate sub conducerea pregedintelui- Comisiei pentru
situalii Sxceplionale a
oraqului: sunt incluse mdsurile din compartimentul respectiv
al planului ae fregatire a protecliei
civile a oragului, in care este implicat giiatul (comuna) incauzd.
c) Activitdli desfrqurate sub conducerea pregedintilor comisiilor
pentru situatii Exceptionale ale
primdriilor satelor
aplicalie
la
protecfia
civild
cu antrenarea r00%o din
.(comunelor):
formaliunile protecliei civile o daia in trei ani conftrm graficului
subdiviziunii teritoriale a
Serviciului Protecfiei civile 9i Situaliilor Exceplionare:
- antrenamente cu Comisia pentru Situalii Exceptionale
- anual (in primul trimestru al anului);
- antrenamente cu efectivul punctului de conducere anual (in piimul
trimestru al anului);
- antrenamente cu Comisia pentru Situalii Excepfionale, efectivul
punctului de conducere gi 50%
din formaJiuni ale protecJiei civile doud ori in irei ani (se desfbso
ard" inprimdriile, care nu sint
antrenate ?n aplicatia la protec(ia civild);
- antrenamente cu fiecare formafiune a protectiei civile din subordine, privind
instiintarea,
adunarea, primirea echipamentului gi antrenarea tehnicii din
dotare - o dattrin an;
- antrenamente ?n cadrul instituliilor de invdtdmint anual.
includerea sirenelor. electrice - pe timp de zi, conform graficului
gefului Serviciului comunicaJii
qi ingtiinfare al raionului, totali zaria activitafii cu lfectivul de
conducere gi comandan{ii
formatiunilor privind realizarcaplanului de pregdtire la protec{ia
civil[ in anul curent gi trasarea
sarcinilor pentru anul urmdtor anual (decembrie), alte u.ti.,ritag.
-

a

