
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

DISPOZITIE nr.

din ecembrie 2021

Cu privire la planificare pentru anul 2022
a misurilor protecfiei civile

intru realizarea in raionul $tef'an VodA a activitdlii de indeplinire a sarcinilor in domeniul
ProtecJiei Civile gi asigurarea stdrii permanente de pregdtire a obiectivelor din subordinea
Protec{iei Civile pentru acliuni in conditiile situa{iilor excepjionale,
in conforrnitate cu art. 1, alin. 5,7 din Legea Republicii Moldova nr.27I-XilI cu privire la
proteclia civild din 09.11.1994, Hotdrdrea Guvernului nr.282 din 14.03.2005 privind
aprobarea Regulamentului privind instruirea in domeniul protec[iei civile,
in temeiul art. 53 alin. (1) lit. m) qi art. 54 alin. (2) din Legea privind administra{ia publicd
localdnr.436-XVI din 28 decembrie 2006, D I S P U N E:
l. Sd se elaboreze Planurile anuale de pregdtire in domeniul protectiei civile pentru anul
2022 la obiectivele din subordinea Protecliei Civile (primirii, institutii de educafie si
menire sociald, obiective ale economiei najionale etc.) din unitAtile teritorial-aministrative
ale raionului Stefan VodA;
2. Sd se lind cont la elaborarea planurilor in domeniul protectiei civile de urmdtoarele
condi!ii:

- pentru serviciile protectiei civile - organizarea gi executarea mdsurilor la asigurarea
multilateralS a activitAtilor fo(elor protecliei civile gi populatiei sinistrate, precum gi a
complexului de mdsuri la pre6ntdmpinarea consecinlelor situaliilor urgenfd si excep{ionale;

- pentru or. $tefan Vodd - asigurarea protecjiei populaliei gi a bunurilor materiale,
efectuarea mdsurilor in vederea predntdmpindrii situatiilor de urgenta gi exceplionale,
ordinea de menJinere a organelor de conducere $i a fo(elor protecJiei civile in stare de
pregdtire cdtre ac{iuni de lichidare a consecinJelor situa{iilor de urgenld Ei exceplionale,
organizarea cooperdrii qi conducerii in timpul efectudrii lucrdrilor de salvare gi altor lucrdri
de neamAnat;

- pentru primdriile satelor (comunelor) gi obiectivelor economiei na[ionale -
includerea modificdrilor in planuri in conformitate cu schimbdrile structurale gi social-
economice, iar in caz de necesitate elaborarea planurilor noi.
Pe parcursul elabordrii planurilor este necesar de luat in consideraJie experienla acumulatd
la lichidarea consecintelor situaliilor de rugenld gi excep{ionale, care au avut loc in ultimii
ani. cdt gi prognozarea situaliilor posibile.
3. Planurile de pregdtire in domeniul protecliei civile vor fi semnate:
- in or. $tefan Vodd, sate, la obiectivele economiei nafionale, de catre persoanele
responsabile de proteclia civilS;
- in serviciile protecliei civile, de cdtre gefii de servicii.
Planurile vor fi aprobate si coordonate:



- a ul ltulall vuua' satclu(, uu Pl€ssullrtelc uulltlsl€l Pslruu sttuaul cxu'plulat€ aadministratiei publice Iocale de niverul I 9i cu geful Sectiei situalii .*."p1ionitl ;t.ti n
v ooa:
- 

.ale . 
serviciiror protectiei civire, cu seful serviciului qi gefur Sectiei situafii

excepjionale Stefan Vodil
- ale obiectivelor economiei 

- 
naJionare, cu pregedinlii comisiilor pentru situalii

excep{ionale a obiectivelor 9i cu gefur Secliei situalii excep{ionale $tefan Voda.
4' Se va realiza elaborarea plarurilor anuale de pregdtire in domeniul protecliei civile din
momentul semndrii prezentei d,ispozilii Ei corela pdni la I februarie 20 i2, 

"onior^situafieiIa31.12.2021 cu prezentarea Sectiei situalii exceplionare $tefan vodd in t....n de p6nd
la l0 zile dupd aprobarea lor.

n Vodd, satelor, urmeazd sd fie prezentate in
la 3l ianuarie 2022.
se pune in sarcina dlui Ion Bragarenco,

licd, aparatul preEedintelui raionului Stefan

7. Prezenla dispozilie se include in Reeistrul
- gefilor serviciilor protecgiei civile;
- primarilor localitdfilor raionului;
- conducdtorilor obiectivelor economiei naJionale, instituliilor gi organiza;iilor;
- conducdtorilor obiectivelor industrial periculoase din punct de ueiere.hr"l.'ri

radioactiv;

^ ^- 
populaliei raionului prin intermediul plasirii pe pagina web a Consiliului raional

$tefan Vodd.

actelor locale qi se aduce la cunogtin{6:

Pregedinte al raionului $tefan Vodi.
Pregedinte al Comisiei situatii ex
a raionului gtefan VodI

A vizat: specialist principal
E. Ciobanu


