
 

 

 

 

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

D I S P O Z I Ţ I E 
 „  30 ”  d e c e m b r i e      2015                                                    Nr.  11-235 

Cu privire la totalurile pregătirii Protecţiei  

Civile în 2015 în cadrul Academiei de Ştiinţe 

 a Moldovei şi sarcinile pentru anul 2016 

              Sarcina principală în anul de învăţământ 2015 a fost ridicarea 

calităţii pregătirii personalului de conducere și efectivului formațiunilor   

în condiţiile situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi tehnogen. S-au 

îndeplinit măsuri pentru formarea deprinderilor practice de acţiuni în 

lichidarea urmărilor calamităţilor naturale, avariilor, menţinerea în stare 

bună de funcţionare a mijloacelor de stingere a incendiilor. Conform 

planului măsurilor de pregătire a protecţiei civile s-au petrecut 

antrenamente de înştiinţare şi adunare a Comisiilor pentru SE şi a 

formaţiunilor protecţiei civile. 

              În scopul pregătirii eficiente a protecţiei civile şi îndeplinirii 

cerinţelor indicaţiilor metodice ale Preşedintelui CSE a RM,  

                                      D I S P U N: 

          1.A considera sarcina principală a pregătirii protecţiei civile pentru 

anul 2016 organizarea conducerii în acţiunile de prevenire a situaţiilor 

excepţionale,  sporirea nivelului de pregătire a personalului de conducere 

şi efectivului formaţiunilor  protecţiei civile pentru acţiuni în situaţii 

excepţionale. 

          2.Pentru îndeplinirea sarcinii de executat următoarele activităţi 

principale: 



          2.1.Perfecţionarea Planurilor protecţiei civile în situaţii excepţionale în 

funcţie de factorii provocatori ai situaţiilor excepţionale.  

          2.2.Pregătirea cu toate categoriile  de angajaţi, elevilor  şi studenţilor 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi celor auxiliare subordonate 

AŞM la protecţia civilă şi apărare împotriva incendiilor . 

          2.3. Ridicarea nivelului activităţii Comisiilor pentru situaţii 

excepţionale, formaţiunilor protecţiei civile privind prevenirea, 

diminuarea, estimarea riscului de apariţie a situaţiilor excepţionale şi 

atenuarea consecinţelor lor prin desfăşurarea măsurilor de prevenire şi 

profilaxie.    

          2.4.Asigurarea protecţiei colaboratorilor şi bunurilor materiale în  

situaţii excepţionale. 

          3.Anul de învăţământ în domeniul protecţiei civile va demara în prima 

zi lucrătoare a anului şi se va finaliza în ultima zi de vineri a lunii  

noiembrie.  

    4.De stabilit o zi unică de petrecere a măsurilor protecţiei civ ile: 

          - pentru formaţiuni – a 3-a şi a 4-a zi de marţi în lună; 

          - pentru celelalte categorii – a treia zi de joi în lună. 

          5.Vice-preşedintele Comisiei pentru Situaţii Excepţionale dl 

C.GOLAN va ţine la control  îndeplinirea prezentei Dispoziţii şi a 

Planului de activitate al Comisiei pentru SE cu informarea semestrială a 

Preşedintelui Comisiei pentru SE a AŞM. 

          6.Prezenta Dispoziţie de adus la cunoştinţa Preşedinţilor Comisiilor 

pentru SE ai instituţiilor ştiinţifice şi organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării subordonate AŞM. 
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