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INDICATII ORGANIZATORICO.METODICE
PENTRU PREGATIREA PROTECTIET
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Pregdtirea la protectia civild in anul 2018 s-a petrecut in conformitate cu Hotdrirea
Guvemului nr. 1092 din 19.12.2017 ,,Cu privire la mdsurile de pregdtire a protec{iei civile a
Republicii Moldova pentru anul 2018" gi Planul de instruire la ProtecJia Civild a raionului
Ungheni aprobat prin dispozilia preqedintelui raionului Ungheni nr.02-0211-5 din 10.01.2018.
in pofida efortirilor depuse in vederea prevenirii situatiilor exceptionale qi incendiilor, pe
parcursul a 12luni ale anului 2018 au fost inregistrate 8 situafii excepfionale, dintre care:

- 8 cu caracter tehnogen (depistarea muniliilor neexplodate);
- 52 incendii cu paguba materiald de circa 829 mii 400 sute lei. Cele mai multe incendii
au avut loc in urmdtoarele primdrii -m.Ungheni - 9;; pr. Micireqti - 4, pr.Petreqti-3' Sculeni3,or. Corneqti-2, Zagarancea-2, Costuleni-2 .Nipideni-2.
in urma situatiilor exceptionale gi incendiilor au avut de suferit 2 persoane,
dintre care, in urma accidentelor rutiere 4 persoane au decedat qi 34 persoane traumate,
in urma incendiilor 2 persoane au decedat. Datoritd interventiei prompte a serviciilor raionale de
pregdtire permanent[ de la incendii gi alte situaJii excepJionale au fost salvate 15 persoane.
in vederea lichiddrii consecinlelor situatiilor gi cazurilor excepJionale serviciile raionale de
pregdtire permanentd au efectuat 333 interventii pentru salvarea oamenilor, 0 - la cdutarea 9i
salvarea oamenilor din bazinele acvatice, 51 - la deblocarea uqilor, 3 - accidente in transport 9i
1 intervenJie comund cu organele de polilie, 32 -la deblocarea transportului auto inzepezit.
intru executarea Planului de pregdtire la Protectia Civild a raionului Ungheni in anul2018
au fost desfbgurate la nivel de raion un qir de activitdti, 9i anume:
- au fost organizate gi desfEgurate aplicatii la protectia civild in 7 primdrii (ComeEti,
Agronomovca, Buqila, Condrdteqti, Mdgurele, Unfeqti,Valea Mare, Zagarancea- transfer pentru
anul 2019) , cu iM Ungheni-Vin SA, IM Apd- Canal, Stalia de distribuire a gazelor, or. Ungheni;
- in perioada ll-12.05.2018 a fost organizatd qi desfaquratd $coala securitdlii pentru copii
"impreuni reducem riscurile" edifia 2018, etapa regionald or. Ungheni;
- Antrenamente:
- cu Comisia raionald pentru Situatii Exceptionale - 30.01;
- cu efectivul Punctului teritorial de Dirijare in Situafii Exceplionale -23.02;
- cu CSE, efectivul PTD qi serviciile PC a raionului (comun)- 15.03
- cu efectivul institutiilor de invdJdmint - in cadrul petrecerii zilei Protec{iei Civile;
- cu echipele de receptionare-transportare qi distribuire a mijloacelor de protecJie chimice
individuale de la depozitele rezervei de mobilizarc -21.09;
- in perioada ll-12.09.2018 s-a desfdgurat antrenamentul Retelei naJionale de observare 9i
control de laborator cu tema:"Algoritmul de acliune al instituliior qi laboratoarelor Relelei
Nafionale de Observare qi Control de Laborator la depistarea substanfelor radioactive, chimice qi
bacteorologice ".
- in perioada 10-11.10.2018 s-a desftqurat controlul stdrii protecfiei civile;
- la data de 12.10.2018 s-a desfbqurat aplicalii la protecfia civild cu tema: "Actiunile
organelor de conducere qi for,telor protecliei civile ale raionului la organizarea lichiddrii
consecintelor cutremurului de pdmint, inundaliilor catastrofale, avariilor de produclie qi
epizootiilor".

:

Un gir de activitd{i de pregdtire la Protectia Civil6, care au fost planificate pentru acest an,
n-au fost indeplinite.
Nu se aiordd atentia cuvenitd sporirii securitdlii obiectelor ce prezintdpericol din punct de
vedere chimic qi anume: SA ,,Ungheni - Vin", filiala Corneqti.
Edificiile de protec{ie existente la obiectivele din m.Ungheni sunt intre{inute la un nivel
nesatisfdcdtor.

Analizaaplicatiilor desfbqurate in primdriile raionului qi la obiectivile economice a atdtat
c5 complectarea gi dotarea formaJiunilor lasd de dorit.
Toate acestea impun conducerea raionului si atragd o atenlie mai serioasd la starea
protec{iei Civile in raion gi s6 i-a mdsuri privind nivelul de pregitire a organelor de conducere 9i
forfelor Protectiei Civile in situalii excepfionale.
Sarcina principala in organizarea protecJiei civile a raionului in anul 2019 se va considera
organizarcaconducerii in actiunile de prevenire a situatiilor exceptionale, instruirea organelor de
gi a populaliei, pregdtirea qi dotarea forlelor PC pentru desfdqurarea actiunilor in caz
"ondur.r.
de pericol sau declangare a situatiilor excepJionale gi inldturarea consecintelor acestora.

Principalele direcJii in activitatea pentru indeplinirea sarcinii debazda protectiei civile a
raionului de considerat:
1. Ridicarea nivelului de pregdtire a organelor de conducere gi forfelor PC pentru acliuni in
situa{ii
-2.excep}ionale.
Perieclionarea pregdtirii populatiei,'functionarilor qi salariatilor, elevilor 9i studentilor la
protecfia civil6.
i.PerfecJionarea planurilor protectiei civile in situatii exceplionale in functie de factorii
provocatori a situaJiilor exceptionale.
4.Ridicarea nivelului de activitate a Comisiilor pentru Situalii Exceptionale de toate
nivelele privind prevenirea, diminuarea, aprecierea riscului de aparitie a situaliilor exceptionale
gi atenuarea consecintelor lor prin desfbgurarea mdsurilor de prevenire 9i profilaxie.
5. Proteclia popula{iei 9i teritoriului in situalii excep}ionale.
6. Crearea rezerryelor materiale gi a resurselor financiare pentru inzestrarea formatiunilor
protectiei civile qi lichidarea consecintelor situatiilor excepJionale.
i.Mentinerea edificiilor de protecJie in stare de pregdtire pentru addpostirea populatiei in

-

'

caz de situatii exceptionale.
8. Controlul fermanent al stdrii bazinelor acvatice, carc prezintd pericol pentru localitdli,
sectoarelor de alunecdri de teren, etc..
Principala formd de pregdtire pentru executarea sarcinilor protecJiei civile sint aplicatiile,
aplicafiile tactico-speciale, anirenamentele la protecJia civil6, cu participarea intregului efectiv al
oig*.lot de conduiere qi a numdrului maxim posibit de formatiuni 9i populalie.
Pe parcursul desf[qurdrii aplica{iilor gi antrenamentelor la protectia civild in primdrii 9i la
obiectivele economice o atentie sporitd de acordat mdsurilor practice qi anume: protectia
populafiei qi localitalilor in caz de inundafii, alunecdri de teren, addpostirea populaliei in edificii
be proteclie, ac{iunile populatiei in caz de apari{ii a diverselor situatii excepfionale.
Planificarea activitagtor de pregdtire a organelor de conducere, forfelor protectiei civile 9i a
tuturor categoriilor de populatie, obiectivelor economice la protectia civild se va efectua in
conformitate cu prezentele indicatii.

-

in anul 20lg

se

planifici desfl$urarea:

a) sub conducerea preqedintelui Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii
Moldova - Prim - Ministrul:
- antrenamentul Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova - iunie
;
- antrenamentul instituliilor Refelei Nafionale de Observare gi Control de Laborator - 16 18 octombrie;

b) sub conducerea Vicepreqedintelui Comisiei pentru situafii Excep(ionale a
Republicii Moldova - $eful Inspectoratului pentru situafii de urgenfi:
- Controlul complex al sistemului automatizat de inqtiinfare centralizatd,al protecfiei civile21 iunie.
- Antrenamentul efectivului Centrului de Dirijare in SE al CSE a Republicii Moldova cu
tema,, Aducerea efectivului Centrului de Dirijare in SE al CSE a Republicii Moldova in stare de
pregitire pentru acfiuni in SE,,-iunie.

- Controlul sta{iilor de salvare pe apd aflate in gestiunea autoritdliilor administraliei
publice locale- mai-noiembrie.

-

intruniri (qedinfe) cu specialiqtii in domeniul protecliei civile din cadrul organelor

centrale de specialitate ale administraliei publice

-

21 noiembrie.

-

Participarea la desfb$urarea $colii securitdlii pentru copii "impreuna reducem riscurile,'
(etapa nafionalS)- la indicafia IGSU al MAI
c) sub conducerea preqedintelui Comisiei raionale pentru Situafii Exceptionale:
1)
le revin:

Controlul pregltirii formafiunilor protec{iei civile pentru indeplinirea sarcinilor

- demonstrativi, cu primdria com. pirlifa - 11.09;
- cu primdria com. Hirceqti - 03.04;
- cu primdria s. Ndpideni - 17.04
- cu primdria com. Morenii Noi - 15.05;
- cu primdria com. Negurenii Vechi 12.05;
- cu primlria com. Todireqti - 05.06;
- cu primdria s. Teqcureni - 09.10;
- cu primdria s. Bumbdta 30.10;

-

- cu iM,,Ungheni Vin" SA 12.06.
- cu Statia di distribuire a gazelor, tr.Ungheni - septembrie;
- cu iM,,ApdCanal" -28.06.

2) antrenamente:
- cu Comisia raionald pentru Situafii Exceptionale 31.01;
- cu efectiwl Punctului de Dirijare al raionului-20.02;
- cu CSE, efectivul PD qi serviciile pC a raionului (comun)- 15.03
- cu efectivul instituliilor de invdfdmint in cadrul petrecerii zilei Protectiei Civile;
- cu echipele de menlinere a ordinii publice -20.09

ce

L-

3) desflqurarea $colii securitlfii pentru copii "Impreuni reducem riscurile"etapa
regionali - 10-11 mai 2019
4) controale

pregitirii forma{iunilor protec{iei civile pentru indeplinirea sarcinilor ce

le revin:

- primiria Pirli{a- 09-10.09
- primdria Hirceqti - 0l-02.04;
- primdriaNdpddeni - 15-16.04;
- primdria Morenii Noi -13-14.05;
- primdriaNegurenii Vechi - 20-21.05;
- primfia Todireqti - 03-04.06;
- primdria Tegcureni - 07-08.10;
- primdria Bumbdta -28-29.10;
- serviciul menlinerii ordinii publice
- serviciul alimentar -28-29.03;

-

08-09.02;

-

- iM,,Ungheni Vin" SA 10-11.06;
- Statia de distribuire a gazelor, or.Ungheni - septembrie;
- iM,,Apa Canal" -26-27.06.

- controlul procesului de instruire la protec{ia civili:
- in Directia Educalie - martie;
- instituliile de invdtdmint - conform plan-grafic
- controlul ingtiinfirii organelor de conducere ale protec{iei civile prin sistema de
comandl la distanfd a stativului de ingtiinJare centralizatd - o datd in doud luni.
5) intrunirea de totalizare a activitdJii pentru anul 2018 gi planificare a pregdtirii la
protecfia civild pentru anul 2019 - decembrie.

d) sub conducerea pregedintelui Comisiei pentru Situafii Excepfionale a oraqului
Ungheni:
1) aplicafii la protectia civild:
- demonstrativd la un obiect economic pe parcursul intrunirii instructiv-metodice de
planificare a protec{iei civile pe anul 2019;
- la obiectivele economice - o datd in 3 ani, conform graficului pregedintelui Comisiei
pentru Situafii ExcepJionale a oraqului (sunt desfbgurate de cdtre conducdtorii obiectivelor,
durata de o zi);
- cite o aplicalie tactico-speciald cu formatiunile (grupa(echipa) de salvare gi grupa(echipa)
de menfinere a ordinii publice, durata de 8 ore).
2) antrenamente:
- cu Comisia pentru Situalii Exceptionale - ianuarie;
- cu efectivul Punctului de Dirijare - februarie;
- Cu CSE, efectivul PD qi serviciile PC a raionului- martie
- in cadrul instituliilor de invitdmint - anual.
3) conectarea individuald de scurtd duratd a fiecdreia dintre sirenele electrice se va efectua
pe timp de zi, conform graficului qefului serviciului ingtiinfare gi transmisiuni al raionului (de 2
ori pe an).
4) intrunire detotalizare a activitilii pentru anul 2018 gi de planificare a pregdtirii
protectiei civile pe anul 2019.
5) alte activitdji.

L

e) sub conducerea pregedin{ilor

Comisiilor pentru Situa{ii Excep{ionale - primarii

satelor (comunelor):
l00Yo din formaliunile protectiei civile
1 ) aplicatii la protectia civild cu antrenar ea a
- demonstrativi, cu primdria com. Pirlita - I 1.09;
- cu primdria com. Hirceqti - 03.04;
- cu primdria s. NdPddeni - 17.04;
- cu primdria com. Morenii Noi - 15'05;
- cu primdria com. Negurenii Vechi -22-05;
- cu primiria com. Todireqti - 05.06;
- cu primdria s. Teqcureni - 09.10;
- cu primdria s. Bumbdta 30.10;
2) antrenamente:
- cu Comisia pentru Situa{ii Exceptionale - ianuarie;
- cu efectivul Punctului de Dirijare - februarie;
- cu CSE, efectivul PD Ei serviciile PC A raionului- martie;
- in cadrul institutiilor de invdtdmint - anual.
3) includerea sirenelor electrice - pe timp de zi- de dou6 ori pe an.
4j totalizarca activitdlii pe anul 2018 qi de planificare a pregdtirii protectiei civile pe anul

20t9.
5) alte activitdti.

0 sub conducerea pregedinfilor Comisiilor pentru Situa{ii Excep{ionale ale
obiectivelor periculoase din punct de vedere chimic:
aplicaJii de obiectiv cu antrenar ea a l00Zo de formatiuni ale protecJiei civile
(durata de 8 ore).
2) antrenament cu Comisia pentru Situalii Exceptionale a obiectivului;
3) alte activitdJi.

l)

-

anual

g) sub conducerea pregedin{itor Comisiilor pentru Situa{ii Excepfionale ale
obiectivelor economice:
l) aplica{ii la protecfia civild de obiectiv - o datd in 3 ani, conform graficului de
(durata
desfbgurare a aplica:1iilor al pregedintelui Comisiei pentru Situalii Exceptionale a oraqului
de o zi);
2) antrenament cu Comisia pentru Situa{ii Exceptionale a obiectivului;
3) alte activitdfi.

Instruirea in domeniul protecfiei civile:
1) Instruirea in domeniufprotectiei civile a organelor de conducere se va efectua conform
de 15 ore, la loculte muncd gi la Centrul republican de instruire al Inspectoratului
programului
-General

pentru Situafii de Urgenfd, conform planului de completare cu audienti;
2) instruirea efectivuluiformaliunilor protectiei civile se va efectua conform programului
pe
de 15 ore, inclusiv 10 ore - tematicd generald gi 5 ore - tematicd speciald gi la lecliile practice,
parcursul desfbgur6rii aplicatiilor gi antrenamentelor la protecfia civi16, la locul de muncd.
pe parcursul anului de studii se vor desfdgura cel putin doud antre4amente cu fiecare
formaliune privind ingtiintarea, adunarea, primirea echipamentului gi antrenarea tehnicii din
dotare.
3) personalul intreprinderilor, organiza\iilor, institutiilor, care nu fac parte din componen{a
formaliunilor protecliei civile, vor fi initru4i la locul de munc6, conform programului aprobat de
condul6torii respectivi, precum qi prin antrenarea 1or la aplicatiile protectiei civile.

4) Populalia neangajatd in cimpul muncii va fi instruitd la locul de trai, prin intermediul
presei, televiziunii locale, precum gi prin antrenarea lor la diferite etape ale aplicaliilor
protecfiei

civile.

5) Elevii qi studentii vor fi instruifi in cadrul lectiilor, conform programelor aprobate
de
Ministerul Educafiei Culturii gi Cercetdrii al R. Moldova gi coordonat. ,ir lnrp..toratul General
pentru Situafii de Urgenfd al Ministerului Afacerilor Interne.

Planificarea mlsurilor de protecfie civili
Anul de invdtdmint in sistemul protectiei civile va incepe in prima zi lucrdtoare a anului gi
se va finaliza in ultimazi de vineri a lunii noiembrie.
Pregedinlii Comisiilor pentru Situatii ExcepJionale ale primdriilor oragelor, satelor
(comunelor) vor prezenta in Directia Situafii Exceptionale ungheni:
- planurile de pregdtire la protectia civild gi planul protecliei civile a raionuli in
situatii
excepfionale pentru anul2019 (in doud exemplare), pentru coordonare pini la 30 ianuarie
2019;
- planurile desfrgurdrii antrenamentelor la proteclia civild cu Comisia pentru Situafii
Exceptionale - cu doud siptdmini inaintea desftpurdrii acestora;
- rapoartele despre preg6tirea operativd, starea protectiei civile, pregatirea organelor
de
conducere ale protecfiei civile, pregitirea protecfiei civile gi alte documente,-conform termenelor
stabilite in Tabelul rapoartelor periodice.

