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Nr. d/r.            M ă s u r i l e             p l a n i f i c a t e Cine este antrenat Responsabili Termenii 

executării 

       1                                      2                     3                4              5 
 

 

I. Participarea  la măsurile PC efectuate sub conducerea Preşedintelui CSE a RM – Prim-ministru 

 
1.1.  Antrenamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 

R. Moldova 

 Preşedintele Comisiei 

pentru SE al AŞM 

Preşedintele CSE a 

RM 

        Iunie 

1.2. Desfăşurarea aplicaţiilor la PC în cadrul mun. Chişinău 

cu tema: „ Acţiunile organelor de conducere şi forţelor 

PC ale municipiului la organizarea lichidării 

consecinţelor cutremurului de pământ, avariilor de 

producţie şi epizotiilor” 

Preşedintele Comisiei 

pentru SE al AŞM, 

Specialistul PC 

Preşedintele CSE a 

RM 

15 - 17 iunie 

               

 

         II.       Participarea la activităţile desfăşurate sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru SE a RM – ministrul   

                    afacerilor interne al RM ( şeful Serviciului PC şi SE ) 

 

            
2.1. 

Controlul complex al sistemului automatizat de 

înştiinţare centralizată al protecţiei civile 

Organele de 

conducere,formaţiunile 

PC ale AŞM 

Şeful serviciului PC 

şi SE 

    23 iunie 

 

 

          III.     Participarea la măsurile efectuate sub conducerea preşedintelui CSE  a mun. Chişinău, şeful Direcţiei SE      
 

3.1. Aplicaţie demonstrativă la PC în cadrul sectorului 

Botanica 

 

Preşed. CSE a AŞM, 

specialistul PC 

Preşedintele CSE a 

mun. Chişinău 

21noiembrie 

(durata 2-3 ore) 

3.2. Antrenamente: 

- cu membrii Comisiei pentru SE a mun. 

 

 

 

 

 

 



Chişinău(separat, 2-3 ore) 

- cu efectivul Punctului de conducere (separat, 

durata 2-3 ore) 

- cu membrii CSE şi efectivul PC şi serviciile 

PC(comun, durata 3-4 ore) 

- cu  Liceul AŞM „Ziua PC şi apărării împotriva 

incendiilor” 

 

Specialistul PC 

 

 

 

Efectivul Liceului AŞM 

 

Preşedintele CSE a 

mun. Chişinău 

trimestrul 1 

 

 trimestrul 1 

 trimestrul 2 

 

20 mai 

3.3. 

 

Controlul stării PC al obiectivelor periculoase din punct 

de vedere radioactiv. 

IGFPP, ICh, IFA, 

Specialistul PC 

Preşedintele CSE a 

mun. Chişinău 

Conform graficului 

3.4. Controlul înştiinţării organelor de conducere  ale PC 

prin aparatajul de înştiinţare centralizată 

Specialistul PC Preşedintele CSE a 

mun. Chişinău 

Conform graficului 

3.4. Verificarea sirenelor electrice Specialistul PC Preşedintele CSE a 

mun. Chişinău 

Conform graficului 

”Moldtelecom” 

 

 

 

 

            IV.      Participarea la activităţile, desfăşurate sub conducerea preşedinţilor Comisiei pentru SE a sectorului          

                       Centru, vicepreşedintelui Comisiei pentru SE, şeful Secţiei PC al sectorului Centru 

 
4.1. Aplicaţie demonstrativă la PC la un obiectiv economic al 

sectorului Centru (durata 2-3 ore) 

 

  

Specialistul PC 

 

 

  

  

Preşedintele 

CSE,şeful secţiei PC 

a sectorului Centru 

   septembrie 

 

 

4.2. Verificarea sirenelor electrice (conectarea de scurtă 

durată se va efectua pe timp de zi, lunar, conform 

graficului SA „Moldtelecom” 

Specialistul PC, 

responsabilii pentru PC 

din Institutele AŞM 

Şeful secţiei PC a 

sectorului Centru 

Conform graficului 

„Moldtelecom” 

4.3. Întruniri: 

- de totalizare a activităţii pe anul 2016  

     

- de planificare pentru anul 2017 

Specialistul PC 

 

 

Specialistul PC 

Preşedintele 

CSE,şeful secţiei PC 

sectorului Centru 

  

    

noiembrie 

 

 noiembrie 



 

- cu specialiştii protecţiei civile a obiectelor 

 

Specialistul PC 

a treia  miercuri a 

fiecărei luni 

4.4. Antrenamente: 

- cu membrii CSE (durata 2 ore) 

 

- cu efectivul Punctului de conducere (durata 3-4 ore) 

- cu  membrii CSE, efectivul PC şi serviciile 

PC(comun,durata 5-6 ore) 

 

Specialistul PC 

 

Specialistul PC 

Specialistul PC 

Preşedintele 

CSE,şeful secţiei PC 

sectorului Centru 

     -   „  - 

     -   „   - 

  

trimestrul 1 

 

 trimestrul 1 

 trimestrul 2 

4.5. Cu  Liceul AŞM „Ziua PC şi apărării împotriva 

incendiilor” 

Efectivul liceului - ”  -   20 mai 

 

            V.      Măsurile efectuate sub conducerea Preşedintelui CSE a AŞM, vicepreşedintelui Comisiei pentru SE 
 

5.1. Antrenament cu membrii CSE cu durata de 2 ore Membrii CSE a AŞM Preşedintele CSE    trimestrul 1 

5.2. Antrenament cu grupul de lucru cu durata de 4 ore Efectivul GL Specialistul PC    trimestrul 1 

5.3. Antrenament cu membrii CSE, grupul de lucru şi 50% 

formaţiuni de PC cu durata de 5 ore 

Membrii CSE şi 50% 

formaţiuni  ale PC 

Preşedintele CSE, 

specialistul PC 

   trimestrul 1 

5.4. Antrenament de înştiinţare, convocare şi primire a 

echipamentului cu fiecare formaţiune a PC. 

Efectivul formaţiunilor Specialistul PC Cu fiecare 

formaţiune până la 

1 noiembrie 

5.5. O aplicaţie tactico-specială cu efectivul echipei de 

stingere a incendiilor cu durata de 6 ore. 

Efectivul echipei de 

stingere a incendiilor  

Specialistul PC  noiembrie 

5.6. Întrunire pentru totalizarea executării Planului de 

pregătire a protecţiei civile pentru anul 2016 şi trasarea 

sarcinilor pentru anul 2017 

Responsabilii pentru PC Specialistul PC  noiembrie 

5.7. Controale a stării PC în Institutele Ştiinţifice şi 

Organizaţiile AŞM 

Institutele Ştiinţifice şi 

Organizaţiile AŞM 

Specialistul PC Conform graficului 

5.8. Întrunire de totalizare a activităţii în domeniul PC în 

anul 2016 şi planificarea pregătirii PC pentru anul 2017 

Responsabilii pentru PC 

din instituţiile ştiinţifice 

ale AŞM 

Specialistul PC  decembrie 

 

 

 



 

              VI.       Instruirea   în domeniul protecţiei civile. 

 

 
6.1. Instruirea în domeniul PC a organelor de conducere se 

va efectua în cadrul CRISPC şi SE al MAI conform 

planului de completare şi  la locul de muncă conform 

programului de 15 ore. 

Efectivul de conducere Preşedintele CSE Conform graficului 

6.2. Instruirea efectivului formaţiunilor PC se va efectua 

conform programului de 15 ore, inclusiv 10 ore – 

tematică generală şi 5 ore – tematică specială la lecţiile 

practice pe parcursul desfăşurării aplicaţiilor şi 

antrenamentelor la protecţia civilă la locurile de 

muncă. Comandanţii formaţiunilor vor fi instruiţi la 

CIRPSE şi la locurile de muncă. 

Pe parcursul anului se va desfăşura cel puţin un 

antrenament cu fiecare formaţiune cu durata de 4-6 ore 

vizând înştiinţarea,adunarea, primirea echipamentului. 

Efectivul  formaţiunilor Comandanţii 

formaţiunilor 

Conform orarului 

6.3. Personalul instituţiilor şi organizaţiilor,care nu fac 

parte din componenţa formaţiunilor PC vor fi instruiţi 

la locul de muncă, conform unui program de 12 ore 

aprobat de conducătorii respectivi, precum şi prin 

antrenarea lor la aplicaţiile PC pe parcursul anului. 

Salariaţii Conducătorii 

grupelor 

Conform orarului 

6.4. Elevii Liceului AŞM  vor fi instruiţi în conformitate cu 

ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Tineretului 

şi Serviciului Protecţie Civilă al MAI nr. 669/136 din 

21.08.2009 ”Cu privire la instruire în domeniul 

protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor a 

elevilor şi studenţilor din învăţământul primar, 

gimnazial, liceal, mediu de specialitate şi secundar 

profesional”. 

La încheierea anului şcolar va fi organizată o acţiune 

practică specială – Ziua protecţiei civile şi apărării 

Elevii, corpul didactic şi 

tehnic 

Preşedintele 

Comisiei pentru 

situaţii excepţionale 

a liceului 

20 mai ,  

septembrie 



împotriva incendiilor, planificată pentru 20 mai 2016. 

De asemenea la începutul noului an şcolar (luna 

septembrie) conducătorul liceului va desfăşura 

antrenamentul vizând acţiunile de evacuare a elevilor, 

corpului didactic şi personalului tehnic în diferite 

situaţii excepţionale şi în caz de incendiu. 

 

 

 

 

 

                         Vicepreşedintele Comisiei pentru situaţii excepţionale a AŞM                                        C.  GOLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Ex.:   C. GOLAN 

                          Tel.: 022 73 71 90 

                          Email: constantin1043@rambler.ru 


