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DISPOZITIA
Comisiei pentru Situatii Excep(ionale a raionului Telene;ti

nr. 11/3 din 12 iunie 2020

,,Cu privire la mlsurile de profilaxie a riscului de innec

in perioada sezonului estival"

pentru prevenirea situaliilor exceplionale, incidentelor specifice sezonului estival, in
conformitate cu art. 16 al Legii nr.27l - XIII din 09.1 1.1994 cu privire la proteclia civild, in temeiul

pct. 8 lit. "d'qi pct. 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situafii Exceplionale a raionului Teleneqti,

Comisia:

DISPUNE:

l. Se recomand[ primarilor satelor (comunelor), in calitate de Pregedinti a Comisiilor pentru Situafii

Excep{ionale Locale sd, organizeze gi si desfbEoare qedinle ale comisiilor pentru situalii excep}ionale

pentru- stabilirea mdsurilor de prevenire a caztJrilor de innec in bazinele acvatice din teritoriul

administrat qi sd oblige utilizatorii bazinelor acvatice sd instaleze indicatoare de interzicere a

scdldatului in locurile neamenajate corespunzdtor normelor in vigoare (dotarea cu mijloace speciale

de interventieincaz de innec).
2. geful Secliei Situafii Exceptionale Teleneqti (d-nul Ion Vegca) in comun cu qeful Inspectoratului de

eoi4ie Teleneqti (d-nul Vitalie Roqca) gi reprezentanfii autorit[tilor publice locale de nivelul I (din

perimetrul localit6lilor gestionate) vor organiza grupuri mobile de patrulare qi control a zonelor de

agrement din preajma bazinelor acvatice pentru efectuarea lucrului de profilaxie a cazurilor de innec.

f. gefU Oirecliei fducafie Teleneqti (d-na Alina Pascaru), va organiza, prin intermediul relelelor de

socializare, cu suportul metodolo gic a angajatilor Sectiei Situalii Excepfionale, instruirea copiilor

privitor la comportamentul in preajma bazinelor acvatice, lacurilor, mdsuri de profilaxie pentru

prevenirea accidintelor rutiere, electrocut6rilor, reguli de apdrare impotriva incendiilor, intoxicare cu

produse alimentare, substanle toxice, evitarea cazurilor de violenld in r6ndul minorilor qi alte situalii

care pot si apard in perioada de vard, c6nd copiii, adolescenlii folosesc timpul liber pentru joacd,

cdldtorii, odihnd in tabere, etc.

4. $eful Direcliei Asistenl6 Sociald qi Protecfia Familiei (d-na Angela Sirbu) prin intermediul

serviciilor de asistenfd sociald din subordine, in colaborare cu autoritdfile publice locale de nivelul I,

vor intreprinde actiunele ce se impun pentru prevenirea situafiilor de urgen{d (nominalizate in pct.3 a

prezentei dispozi{ii) in r0ndul copiilor qi adolescenfilor din localitdlile raionului in situafii de risc.

5. Controlui indeplinirii prezentei dispozilii se pune in seama d-lui Alexandru Taburceanu,

Preqedintele Comisiei pentru SE
Preqedintele raionului TeleneEti na OMBUN

Secretarul Comisiei pent LAZAR

Vicepreqedintele raionului, Vicepreqedintele Comisiei raionale


