
Comisia Raională pentru Situaţii Excepţionale a raionului Leova

D IS P O Z IŢ IA  nr. 11 din 04 octom b rie  2021
9

/\

In conformitate Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 
Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii 
Excepţionale Raionale Leova

D ISPU N E :

DISPUNE:
CAPITOLUL I:

Conducătorii CSE ai autorităţilor publice de nivelul I şi II:
1. Vor perfecta planul CSE (a primăriilor, obiectivelor, instituţii, etc), la 

capitolele, referitor la perioada de iarnă, cu stabilirea locurilor şi sectoarelor cu pericol 
sporit contra tuturor factorilor distructivi naturali, organizarea în aceste locuri a 
posturilor staţionare şi mobile de observare şi intervenţie, dotarea lor cu forţe şi 
mijloace.

2. De a efectua lucrările de defrişare a tufărişului pe marginea drumului în 
locurile cu risc major, în majoritatea cazurilor pe drumurile de acces spre localităţi. în 
cadrul unei şedinţe a consiliului local, cu participarea factorilor de decizie, al agenţilor 
economici din teritoriu, persoanelor fizice (deţinători de tehnică inginerească), altor 
conducători de instituţii şi organizaţii, de îndeplinit studieri cu efectuarea calculelor 
forţelor, mijloacelor tehnice şi instrumentelor manuale ingenereşti pentru lucrările de 
prevenire, localizare şi lichidare a consecinţelor posibililor situaţii excepţionale, de 
asemenea şi modul de acoperire a cheltuielilor (deservire şi executare a lucrărilor).

3. De perfectat şi precizat schema de înştiinţare a membrilor CSE şi a 
formaţiunilor cu aducerea lor în stare de pregătire pentru acţiuni.

4. Vor întreprinde măsuri de comun, cu conducătorii respectivi pentru 
neadmiterea stopării funcţionării instituţiilor din subordine.

5. De comun cu Secţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, cu asistenţii 
şi lucrătorii sociali al acesteia, vor întreprinde măsuri pentru nu a fi lăsaţi fără îngrijire 
şi atenţie persoanele de vîrstă înnaintată şi singuratice, familiile socialment vulnerabile. 
Pentru persoane fără loc de trai „boschetari”, vor prevedea localuri de cazare, vor fi 
asigurate cu hrană şi ajutor medical.

6. De prevăzut în fiecare primărie rezerve de carburanţi şi lubrifianţii

Fiecare primărie: este obigată prin lege să dispună de fondul de rezervă în caz de
s e  - :2 % din 1îugetul anual (timp de 10 zile să raporteze fiecare de ce surse
dispun

benzin

e).
7. Consiliul raional să prevadă posibiltatea de a acorda 200 litri de

ă Secţiei SE si anume Serviciului Prevenţie, întru inspectarea drumurilor
pe timp de iarnă 1

CAPITOLUL II:
Conducătorii serviciilor PC raionale:



1. în termen de două săptămîni de prezentat planurile respective spre verificare, cu 
modificările şi precizările expuse de ministerele de resort cu includerea obligatorie a măsurilor cu 
condiţii de caracter anume prevăzut raionului, extrase din „Planul raionului în SE” cu studiu special 
de activitate al serviciului pentru fiecare caz concret de posibilă procedură a situaţiei excepţionale.

2. Serviciul ingineresc- în următoarele 2 săptămâni, de convocat o şedinţă a 
conducătorilor subdiviziunilor incluse în serviciul dat, cu scopul creării grupului operativ de 
conducere;

3. Preşedinţii CSE al localităţilor - primarii să convoace toţi agenţii economici întru a 
explica, neadmiterea acţiunilor de către agenţii economici întru stoparea instalării pe sectoarele de 
drum cu perilcol de înzăpezire a parazăpezilor de către SA” Drumuri Cimişlia” sector Leova;

4. Conducătorii CSE a primăriilor, obiectivelor, etc., vor prezenta lista 
mijloacelor tehnice de transportare şi inginereşti, care va fi folosită la lucrări de lichidare a 
consecinţelor SE, după posibilitate repartizate la sectoarele cu potenţial pericol.

5. La semnalul „Avertisment de furtună”, fiecare unitate de tehnică cu efectivul 
personal să fie adusă în stare de pregătire şi concentrată în locurile iniţiale de acţiune la sectoarele 
întărite;

6. Serviciul de menţinere a ordinii publice vor introduce în acţiune (la semnal special) 
Planul special „Calamităţi” capitolul respectiv, vor planifica din timp posturi de observare şi de 
organizare a circulaţiei în sectoarele de drum, potenţial posibile supuse înzapezirilor (întroenirilor) 
excesive. Vor întreprinde alte măsuri în localităţi conform planului „Calamităţi”.

6 Pentru eventualii sinistraţi rămaşi blocaţi în mijloace de transport 
de prevăzut din timp:

localuri de cazare sub responsabilitatea personală a primarilor şi conducătorilor de instituţii 
după cum urmează:

b) s. Cneazevca -  gimnaziu sau grădiniţa de copii;
c) s. Sărata Nouă -  Tabăra de odihnă, grădiniţa de copii;
d) or. Leova -  şcoala profesională, Căminele Gimnaziului

internat
e) or. Iargara -  liceul „Lucian Blaga”
f) s. Tigheci -gimnaziul
g) asigurarea cu hrană şi apă potabilă, prin intermediul 

subdiviziunilor teritoriale de comerţ şi alimentaţie al serviciului PC respectiv 
(dl. V. Porubin), organizînd puncte mobile;

h) ajutor medical, prin intermediul staţiei şi posturilor medicinii de
urgenţă (a calamităţilor) -  d-na Nemţanu Larisa. ;

7 Serviciul autotransport ( dl Maev Savelii) de prevăzut din timp o 
unitate tehnică de tip autobus, pentru posibile necesităţi de evacuare a persoanelor 
blocate pe trasee.

8 Inspectoratul Energetic de Stat de comun cu conducătorii respectivi 
a obiectivelor comunale de asigurare vitală a populaţiei (de asigurare cu pîne, apă 
potabilă, livrare de combustibil, gaze lichifiate şi naturale, etc), deasemenea din 
instituţiile medicale, şcolare etc, care dispun de staţii autonome electrice vor întreprinde 
măsuri pentru aducerea lor în stare de pregătire. Vor prezenta în Secţia Situaţii 
Excepţionale Leova lista tuturor agenţilor, ce dispun de staţii autonome, cu indicarea 
modelului staţiei şi puterii.

9 Serviciile PC energetice (dl. Creţu Dinu), de înştiinţare şi 
transmisiuni (dl Buruiană Sergiu), filiala Leova „Cimişlia gaz” (dl. Boboc Vădim), vor 
organiza furnizarea continuă, fără întrerupere necondiţionată a energiei electrice, 
gazelor naturale şi legăturii telefonice. Vor întreprinde măsuri de asigurare cu necesarul



de utilaj şi inventar, tehnică şi carburanţi formaţiunile specializate pentru intervenţii 
operative.

10 Serviciul înştiinţare si transmisiuni (dl Buruiană Sergiu) la necesitate 
vor prevedea şi prin dispoziţie specială vor asigura primăriile şi sectoarele de lucru cu 
aparate de „telefon-radio”.

11 Direcţia învăţământ de comun cu conducătorii instituţiilor şcolare, 
preşcolare, vor stabili un regim strict de funcţionare a cazangeriilor, pentru a nu admite 
îngheţarea sistemelor de încălzire, inclusiv şi cu asigurarea la necesităţi cu staţii 
autonome electrice.

Dotarea unităţilor de transport a elevilor pe perioada rece a anului cu lanţuri 
antiderapante,cablu de tracţiune, lopată, h îrleţ, sac cu nisip.

12 Şeful echipei punctului teritorial de dirijare în situaţii 
excepţionale al CSE raionale ( dl Boeştean Vasile) - să verifice de urgenţă şi să 
întrunească în antrenament efectivul echipei cu scopul pregătirii ei pentru acţiuni -  
termen de 10 zile.

13 Serviciul autodrumuri (dl N. Revenco), în termen de o săptămînă să 
prezinte informaţia în Secţia SE Leova cu privire la tipul tehnicii ce va fi implicată la 
lucrările de dezăpezire, numărul ei, şi copiile contractelor cu persoanele fizice sau 
juridice din teritoriu ce vor fi implicaţi la lucrările sus numite, şi vor asigura cu material 
antiderapant, inclusiv drumurile de acces spre localităţi în locurile de panta (urcuş).

14 Serviciul de asigurare material-tehnic (dna Nadejda Canaţui) şi 
Direcţia Generală Finanţe (dna M. Dubceac) vor prevedea din fondurile disponibile 
acoperirea cheltuielilor legate de activitatea CSE raională, punctul ei de dirijare şi 
grupului operativ, îndeplinirea reală a lucrărilor de lichidare a consecinţelor SE. 
Reprezentanţii serviciilor, parte componentă de formare al grupului operativ al CSE (

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie; biroul de arhitectură; serviciile de supraveghere de Stat -  
ecologic, Sănătate Publică, Agenţia naţională Siguranţa Alimentelor, energetic, în construcţii, de 
protecţie a muncii, „Intehagro”, Secţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei ), cu excepţia 
Inspectoratului de Poliţie, zilnic conform unor grafice speciale elaborate, vor prezenta în Secţia SE , 
F.N.P, funcţia persoanei respective de serviciu, modul (nr. de telefon, adresa) de înştiinţare în caz de 
deplasare la locul producerii SE.

15 De prezentat nota informativă timp de doua săptămîni cu privire la 
realizarea hotarîrii CSE preşedintelui CSE a raionului (PREŞEDINTE A 
RAIONULUI), prin intermediul Secţiei Situaţii Excepţionale.

CAPITOLUL IV:
1. Inspectoratul de Poliţie Leova -  prin intermediul Şefilor de Post, 

Serviciul Asistenţă Socială si Protecţia Familiei -  prin intermediul asistenţilor şi 
lucrătorilor sociali - permanent pe timpul sezonului rece să supravegheze persoanele 
singuratice. Totodată, va lua măsuri întru contracararea comercializării produselor 
pirotehnice, în locuri neautorizate, şi fără de certificate de calitate.

2. Direcţia de învăţământ raională -  vor organiza lecţii cu elevii la 
capitolul „Regulile de Apărare împotriva Incendiilor în sectorul locativ”, „Regulile 
de apărare împotriva incendiilor la organizarea manifestărilor social - culturale, 
sărbătorile de revelion”, interzicerea categorică a întrebuinţării materialelor 
inflamabile, cu flacără deschisă, materiale pirotehnice şi la capitolul „Tehnica 
securităţii pe ghiaţă” .

3. Administraţia publică locală de nivelul unu şi doi -  va interzice 
categoric întrebuinţarea materialelor inflamabile, cu flacără deschisă, materiale 
pirotehnice la obiectivele cu aglomeraţie de persoane, indiferent de proprietate.



Capitolul III:
1. Şefii serviciilor PC raionale - în caz de declanşare sau apariţia unei eventuale Situaţii Excepţionale 
Să acţioneze conform Procedurilor standard de operare a CSE în caz de diverse Situaţii 
Excepţionale;
2. Dispoziţiile Preşedintelui raionului Leova „cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor 
în perioada rece a anului 2021- 2022”, „cu privire la securitatea pe gheaţă” -  de transmis în primării 
şi serviciile protecţiei civile, etc;

Capitolul IV:
1. Administraţia publică locală de nivelul 1 -  să înainteze demersuri în adresa companiei ÎCS 
Premier Energy Distribution SA, referitor la prezenţa pilonilor putrezi la conductorii electrici în 
teritoriul primăriilor.
2. Serviciul de aprovizionare cu gaze naturale SRL „ Cimişlia Gaz” filiala Leova -  să efectueze 
verificarea instalaţiilor la gaze naturale la toate obiectivele, indiferent de organizarea juridică, inclusiv 
sectorul locativ.
3. Direcţia Asistentă Socială şi Protecţia Familiei -  de prezentat în Secţia SE Leova a listelor 
persoanelor singuratice şi de întocmit listele persoanelor social vulnerabile, necesare pentru 
procurarea detectoarelor.
4. Şedinţa anuală de totalizare a activităţii sistemului raional PC de petrecut la data de 
17.12.2021 în primăria Cupcui.
5. Se recomandă angajaţilor din toate intituţiile, organizaţiile de orice tip de organizare să se vaccineze 
împotriva COYID -  19.

Preşedintele Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale raionale


