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DISPOZII,'IE nr. 3 /

din20 marIie20IT

,oCu privire la desfiqurarea antrenamentulili
cu efeqtlvul Punctului de Conducere al Comisiei

',,1-

pentru Situafii Excepfionale al raionulni"

In conformitate cu Legea Republicii Moldova qr privire la proteclia civild,
n|.27I-XIII din 9 noiembrie 1994, ?n scopul realizitrij lrianului pregetirii 

-protecliei

Civile a raionului Telenegti pentru w:rul 2Afi gi iri r,f:pul'instt.uirii orgenelor de
conducete a Protecliei Cir.ile a raionului, in terneil:i ':-+.54 (l) al feg;; privind
administralia public[ locald, nr. 436 - xvl din 2g.12.2$0tj,' 

\ 
'

DISPUN:

- ^ l: A desfrgtvaladata tle 21 marti e 2Ol7 antrenarncnt+l cu efectivul punctglui deDirijare a Comisiei pentru SE ale raionului Telene;ti c:u g"nrri.,-rl' ,i.ii""1.organelor de conducere a Protecfiei Civile ale raionului pentru arganizarealucririlor la lichidarea consecinferor situafiilor exceplionale". ' --

2' Sectia SE (dl Ion Veqc a) va elabora programui *rrrtlcnamentului cu indic-aliile
or ganizalion al e privind pregdtirea gi des fbqurarea antrerunr entu I ui.

3' Conducdtorul Prmctului de Conclucere a Comisii:i Sil a raionuhd in colaborar.ecu intendentul clddirii administrative a Consiliului railnal va aduce in stare depregdtire sediul Punctului de Conclucere.

4' Controlul indeplinirii prezentei dispozilii se pune i::,seama qefu1ri SSU Telenesti(d-l Ion Veqca).

Pregedintele raionu Diana IVIAI{OLI
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ui Telenegti,
tru SE
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INprcATrr - ORGANTZATTONALE

pnlind pregltirea gi desfrgurarea antrenamentului Punctului de Conducere al Comisiei pentru Situalii
Excepfionale al raionului Telenegti

f . in corespundere cu Planul pregdtirii Protecliei Civile a raionului Telenegti pentru anril 2017,la
21martie2017, sub conducerea pregedintelui Comisiei pentru Situalii Exceplionale a raionului Telenegti, a
desfbgura antrenamentul cu efectivul Punctului de Conducere al Comisiei pentnr Situafii Exceplionale ai
raionului Telenegti cu genericul: ,rAcfiunile organelor de conducere a PC a raionului pentiu organizarea
lucririlor la lichidarea consecinfelor situafiilor excepfionale,,.

2. Conducerea antrenamentului :

- conducdtorii antrenamentului: Pregedintele Comisiei pentru Situalii Exceplionale a raionului Telenegti,
Pregedintele raionului Diana Manoli, $ef Secfie SE Teleneqti, Vicepreqedintele Comisiei SE loc.colonel
al s/salvare Ion Vegca,
- ajutorii conducdtorului antrenamentului: geful Serviciului PC al SSE Telenegti, maior al s/s T.Gherman.

3. La antrenament participd:
- Efectiwl Punctului de Conducere a raionului. . l
- $efii sectiilor, directiilor a raionului;

4. Pentru pregbtirea gi desfEgurarea antrenamentului se propune:
- Vicepregedintele Comisiei pentru Situalii Exceplionale a raionului, $eful Seclie SE Telenegti, Vicepregedintele
cSE loc.colonel al s/salvare Ion veqca va elabora programul antrenamentului ;
- si fie pregdtit pentru activitate Punctul de Conducere, sistemul de ingtiinlare gi comunica{ii gi terenul
desfhgurdrii antrenamentului; .:
- sd fie elaborate qi pregdtite pentru Punctul de Conducere a raionului documente formalizate gi alte materiaie
informative.

5. Secretarul Comisiei pentru Situalii Excepfionale gi $eful Punctului de Conducere a raionului:
- vor pregdti organele de conducere a protecliei civile cdtre antrenament.

ln corespundere cu programul de realizare a m6surilor practice vor pregiti gi in cursul antrenamentului, vor
demonstra ordinea de:
- inqtiintare in mod de urgenfi a organelor de conducere a pc a raionului;
- activitate a Punctului de Conducere;
- modul de colectare gi transmitere a,informafigi.privitorJa situafia creatl gi deciziilgComisiei SE.

6. $eful Punctului de Conducere, sd fie gata pintru a raporta despreitar.a de pregltire a efectivului pentru
acfiuni in caz de aparilie sau declanqare a situafiilor exceplionale conform obligaliunitoi funcfionale.

7. Conducerea, inqtiinlarea gi comunicarea la antrenament va fi organizati in .or"rpundere cu planul pC al
raionului in situafii excepfionale cu utilizarea tuturor mijloacelor disponibite.

8. Colectarea, prezentarea informaliei gi rapoartelor in SecJia SE Telenegti gi pregedintelui Comisiei SE a
raionului'privind situatia cteatd va fi executat[ prin intermediul Punctului de Conducere, in corespundere cu
Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova nr.1076 din 16 noiembrie 2010.

9. $eful Serviciului PC al SSE Telenegti, maior al s/s T.Gherrnan va raporta despre starea de preg[tire
cdtre antrenament la data de 20 marti e 2017.

$eful Secfiei Situafii
Excep{ionale TeleneEti
Ioc.colonel al s/salvare I.Veqca


