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,,Cu privire la dectuqreq controlului complex
al sistemului automqtizat de tnstiinlare
centralizatd al protecliei civile "

in temeiul art,5! (l) al Legii Republicii Moldova privind adminisrralia publicd
locald nr.436-XVI din
28'12'2006, in scopul indeplinirii Hotdrirei Guvernului nr. tial
din 2l noiembrie 2016,,cu privire la mdsurile de
preg[tire a protectiei civile a Republicii Moldova in anul
2017" gi Hotdrirei Guvernului n.. t o+s din 06.10.2005
,,cu
privire la organizarea.sistemului de inqtiintate gi transmisiuni in
caz de pericol sau de aparilie a situaliilor
excepfionale"' in scopul organizdrii calitative a activitdfilor de
verificare a sistemului de ingtiinfare local,
DISPUN:

l.

Direcfia Situalii exceptionale Orhei in comun cu filiala teritoriald
a SA
vor organizala2l
iunie 2017 controlul complex al sistemului automatizat de ingtiinlare ,,Moldtelecom,'
centralizatb gi rocald al raionului
Orhei.

2'

in cadrul verificdriii vor fi incluse aparatajele de ingtiin{are gi stativul
de apel centralizatdislocate la cr
orhei a SA ,,Moldtelecom" filiala orhei, pentru injtiiniarea'organelor de
conducere ale protecfiei civile

a raionului, cit Ei arertarea populafiei prin intermediul
sireneror stradare;
conducdtorii intreprinderilor, instituliilor care dispun de sisteme
de alarmare gi inqtiinlare locale gi de
obiect, vor efectua includerea acestora, conform piogramului;

La data de 19-20 iunie 2017 se va organiza.informarea populatiei
raionului, prin intermediul postului
radio Radio orhei despre desfEgurarea iontrolului cu remiierea
unui comunicat informativ (anexa nr.

de

1).

3'

Informa{ia detaliatd referitor la desfdgurarea controlului, starea
sistemului de ingtiinfare, problemele gi
propunerile pentru ameliorarea situaliei la compartimentul
dat de prezentat p6nd la 30 iunie 201
7.

4'

controlul executlrii
Dispozilii.;e.pyne
.prezentei
in seama specialistului sec]iei administratie publicd
Aparatului Pregedintelui
raionului Orhei, d_lui Iu. Dieori.
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