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I. INTRODUCERE
Exerciţiile la protecţia civilă sunt cea mai eficientă formă de bază a pregătirii
comune a Comisiilor pentru Situaţii Excepţionale, punctelor de dirijare, forţelor
protecţiei civile, populaţiei, pentru acţiuni în condiţiile situaţiilor excepţionale.
Exerciţiile se desfăşoară la nivel de „raion”, „municipiu”, „oraş”, „sat”, „agent
economic”, ele diferă doar prin amploare, durată, participanţi şi scopuri. Planul
calendaristic de pregătire a protecţiei civile, prin care se stabilesc unităţile
administrativ-teritoriale de nivelul II (în continuare UTA), în care vor fi desfăşurate
exerciţii la protecţia civilă, se aprobă anual prin Hotărârea Guvernului cu privire la
măsurile de pregătire a protecţiei civile, iar planurile de pregătire a protecţiei civile
prin care se stabilesc unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I, în care vor fi
desfăşurate exerciţii la protecţia civilă, se aprobă de către Preşedintele UTA de nivelul
II şi se coordonează cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI.
Periodicitatea desfăşurării exerciţiilor la protecţia civilă este prevăzută în Hotărârea
Guvernului nr. 282 din 14.03.2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind
instruirea în domeniul protecţiei civile”. Preşedinţii comisiilor pentru situaţii
excepţionale din organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, altor
instituţii, raioane, municipiile Chişinău şi Bălţi, Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia,
vor prezenta Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale anual:
a) planurile desfăşurării aplicaţiilor la protecţia civilă cu primăriile oraşelor
(sectoarelor) – cu două săptămâni înaintea desfăşurării acestora;
b) dările de seamă despre desfăşurarea aplicaţiilor cu primăriile oraşelor
(sectoarelor) – cel târziu în două săptămâni după desfăşurarea acestora.
Exerciţiul la protecţia civilă constă în rezolvarea practică a unor situaţii tactice
simulate ale unor situaţii excepţionale posibile în UTA. Exerciţiul implică punerea în
aplicare a Planului Protecţiei Civile în Situaţii Excepţionale a UTA, desfăşurarea
punctelor de dirijare, sistemelor de înştiinţare, cu antrenarea serviciilor Protecţiei
Civile, unităţilor economice, organizaţiilor, (în continuare – obiecte) şi formaţiunilor
acestora. Pentru definitivarea unor acţiuni de intervenţie poate fi antrenată populaţia
municipiului, oraşului, satului, obiectului.
În cadrul exerciţiului se verifică în mod practic corectitudinea Planului Protecţiei
Civile în Situaţii Excepţionale a UTA, gradul de pregătire a organelor de conducere,
forţelor şi mijloacelor protecţiei civile la îndeplinirea sarcinilor în situaţii excepţionale,
sistemului de înştiinţare a populaţiei, asigurarea protecţiei acesteia de la eventuale
calamităţi naturale, avarii la obiectele chimice periculoase, precum şi eficacitatea
măsurilor de prevenire a avariilor, catastrofelor, de diminuare a eventualelor pierderi şi
distrugeri în cazul apariţiei acestora, prelucrării sanitare a oamenilor, prelucrării
speciale a tehnicii, transportului etc.
Desfăşurarea exerciţiului este precedată de un ansamblu de măsuri de pregătire,
stabilite şi întreprinse de preşedintele Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a UTA.
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II. DOCUMENTELE CE SE ELABOREAZĂ PENTRU PREGĂTIREA ŞI
DESFĂŞURAREA EXERCIŢIULUI
1. Dispoziţia Preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale UTA cu
privire la desfăşurarea exerciţiului la Protecţia Civilă
Dispoziţia este acel element al normei juridice care prevede conduita ce trebuie
urmată în prezenţa ipotezei date, mai precis, care sunt obligaţiile corespunzătoare ale
subiectelor vizaţi de norma juridică respectivă. Dispoziţia se emite de preşedintele
UTA, unde este stipulat scopul şi temeiul acestui document. În textul dispoziţiei se pun
sarcini funcţionarilor cu funcţii de răspundere, clare pentru atingerea scopului.
Modelul dispoziţiei pentru desfăşurarea exerciţiului este prezentat în anexa nr.1.
2. Planul calendaristic de pregătire a exerciţiului la Protecţia Civilă;
Documentul de bază pentru pregătirea exerciţiului este Planul calendaristic de
pregătire a exerciţiului la Protecţia Civilă. Acest document prevede măsurile
preconizate pentru îndeplinire (stabilirea locaţiilor, comandanţii de locaţii, forţele
implicate, etc.). Se stipulează termenii de îndeplinire a măsurilor preconizate,
responsabili de executare, etc. În ansamblu, planul stabileşte măsurile organizatorice şi
documentele pentru pregătirea şi desfăşurarea exerciţiului. Planul este semnat de Şeful
Direcţiei SE (SSE) şi aprobat de către Preşedintele Comisiei Situaţiilor Excepţionale –
Preşedintele UTA. Modelul dispoziţiei pentru desfăşurarea exerciţiului este prezentat
în anexa nr.2.
Pentru pregătirea exerciţiului se instituie o grupă de planificare, care are
următoarele sarcini:
- pregăteşte şi desfăşoară calitativ exerciţiul;
- organizează activităţile grupului de simulare, grupului de evaluare şi mediatori,
- elaborează documentele pentru pregătirea şi desfăşurarea exerciţiului;
- pregătirea materialelor pentru evaluarea exerciţiului.
3. Planul desfăşurării exerciţiului la Protecţia Civilă
Planul desfăşurării exerciţiului (scenariul) la Protecţia Civilă este un document
amplu unde sunt reflectate acţiunile concrete care vor fi îndeplinite pe parcursul
desfăşurării exerciţiului. Documentul este elaborat şi este cunoscut numai de către
efectivul grupului de planificare. Modelul planului desfăşurării exerciţiului este
prezentat în anexa 3.
4. Ghidul exerciţiului
Ghidul exerciţiului este un document informativ pentru toţi participanţii la
exerciţiu. Recomandările metodice sunt orientări, nu reguli, şi propunerile găsite în
acestea recomandări trebuie să fie ajustate ca circumstanţe necesare. Aceste orientări
au fost elaborate în baza experienţelor acumulate în urma participării la exerciţii
internaţionale de câmp şi de stat major privind managementul consecinţelor SE.
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4.1. Informaţii generale
4.1.1. În informaţiile generale se expune denumirea exerciţiului, locul desfăşurării
exerciţiului, perioada desfăşurării exerciţiului, participanţii, situaţia tactică generală
care este simulată, cu specificarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse.
4.2. Scopurile exerciţiului
4.2.1. Scopul exerciţiului îl constituie pregătirea, antrenarea, perfecţionarea şi
verificarea capacităţii de conducere a structurilor cu atribuţii în managementul
situaţiilor excepţionale, precum şi a modului de planificare şi desfăşurare a acţiunilor
specifice, potrivit competenţelor, pe baza unor scenarii posibile şi realiste.
4.2.2. Controlul caracterului real al planului UTA în SE, gradul de pregătire a
organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile către acţiuni în situaţii excepţionale.
4.2.3. Instruirea efectivului Punctului de dirijare, conducătorilor unităţilor
economice în colectarea şi analiza datelor privind situaţia creată, elaborarea
propunerilor pentru luarea deciziei la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale.
4.2.4. Perfecţionarea deprinderilor practice ale organelor de conducere şi forţelor
protecţiei civile pentru executarea lucrărilor de salvare la lichidarea consecinţelor SE.
4.2.5. Optimizarea deprinderilor privind gestionarea la nivelul respectiv a
situaţiilor excepţionale de proporţii, ca consecinţă a unei calamităţi naturale, avarii de
producere.
4.3. Obiectivele
4.3.1 Perfecţionarea capacităţii de analiză, sinteză şi luare a deciziei de către
structurile abilitate, în scopul înştiinţării populaţiei, limitării sau înlăturării, după caz, a
consecinţelor situaţiilor excepţionale în toate cele trei faze (înainte de producere, pe
timpul producerii şi în perioada de restabilire a stării de normalitate).
4.3.2. Efectuarea lucrărilor de căutare şi salvare.
4.3.3. Desfăşurarea intervenţiei la lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale.
4.3.4. Coordonarea şi comunicarea Comisiei pentru situaţii excepţionale,
punctului dirigare cu forţele PC.
4.3.5. Informarea publicului privind Situaţii Excepţionale (SE).
4.3.6. Asigurarea multilaterală a populaţiei sinistrate.
4.3.6. Organizarea sistemului de comunicare între Punctul de dirigare şi forţele
Protecţiei Civile (PC).
4.3.7. Suportul logistic al forţelor PC.
4.3.8. Acordarea primului ajutor medical, îngrijirii medicale şi evacuarea
populaţiei.
4.4. Locaţiile şi programul
4.4.1. Se specifică locul (municipiul, oraşul, satul, obiectul) unde va avea loc
exerciţiul, numărul locaţiilor cu descrierea fiecăreia şi data la care se va desfăşura
exerciţiul.
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4.5. Participanţii
4.5.1. Comisia pentru Situaţii Excepţionale (CSE), Punctul de Dirijare (PD),
Serviciile protecţiei civile, formaţiunile protecţiei civile de toate nivele, obiecte
(unităţile economice, instituţii de învăţământ.), reprezentanţii aparatului SPC şi SE,
Direcţia (Secţia) SE teritorială.
4.5.2. Participanţii nemijlociţi care vor fi implicaţi la exerciţiu.
4.6. Instrucţiuni de coordonare
4.6.1.Datele, informaţiile, precum şi momentele ce se vor crea pe timpul
exerciţiului vor respecta o succesiune logică.
4.6.2.Conceperea unei situaţii cît mai apropiată de realitate, generată de
manifestarea unei SE, avându-se în atenţie impactul efectelor maxime probabile ale
acesteia asupra populaţiei, bunurilor materiale, etc.;
4.6.3.Completarea situaţiei cu informări, rapoarte de informare, ordine de acţiune,
evenimente, incidente etc., într-o succesiune logică şi neîntreruptă;
4.6.4.Evaluarea consecinţelor, pagubelor, pierderilor şi comunicarea datelor
necesare participanţilor, pentru stabilirea măsurilor ce se impun;
4.6.5. Evaluarea metodelor de protecţie şi intervenţie;
4.6.6.Asigurarea funcţionării mijloacelor de comunicaţii şi tehnicii de intervenţie;
4.6.7. Persoanele care conduc exerciţiul sunt responsabile pentru planificarea
detaliată, conducerea şi suportul corespunzător al instrucţiunilor pentru a atinge
obiectivele stabilite.
4.7. Lanţul de comandă
4.7.1. Conducătorul exerciţiului – Preşedintele CSE.
4.7.2. Grupa planificare şi organizare a exerciţiului include specialişti din diferite
domenii: ordinea publică, medicina, inginerii, grupa de evaluare, grupa de simulare,
mediatori, etc.
4.7.3. Şeful Punctului de Dirijare – Şef Secţie (serviciului) PC din cadrul Direcţie
(Secţie) SE.
4.7.4. Conducătorul intervenţiei la locaţie.
4.7.5. Schema lanţului de comandă este prezentată în anexa nr.4.
4.8. Sistemul de comunicare şi informare
4.8.1. În cadrul exerciţiului se va urmări viabilitatea schemelor de înştiinţare.
4.8.2. Comunicaţiile sunt o cerinţă obligatorie pentru aplicaţii, de aceea
participanţii trebuie să fie dotaţi cu mijloace de comunicaţii radio, telefoane, faxuri,
computere şi alte mijloace de comunicaţii disponibile.
4.8.3. La fiecare exerciţiu se întocmeşte schema de organizare a comunicaţiilor
(anexa nr.4).
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4.8.4. Frecvenţele (canalele) de lucru şi de rezervă, grupurile de indicative şi
indicativele vor fi determinate o dată cu finalizarea planului exerciţiului şi vor fi
comunicate participanţilor din timp.
4.9. Relaţii cu publicul
4.9.1. Pe durata desfăşurării exerciţiului va fi prevăzut un Grup de Informare
Publică Simulat şi real (în continuare GIPS). Acest GIPS va fi încadrat cu personal
care va avea drept scop simularea presei în situaţii excepţionale.
Presa va fi simulată de un număr de persoane selectate din cadrul Direcţiei SE
(Secţiei). Ei vor juca rolurile unor jurnalişti şi vor realiza materialele de presă. Pentru a
genera rolurile jurnaliştilor se vor include evenimente de presă în lista evenimentelor.
Principalele sarcini ale Grupului vor fi de a monitoriza şi analiza informaţiile care
rezultă din evenimentele exerciţiului. Grupul va fi echipat astfel încât să-şi poată
îndeplini misiunea.
4.9.2. Organizarea Grupului de Informare Publică Simulat şi real.
Grupul va avea trei secţii:
Secţiunea de monitorizare şi analiză care va analiza informaţia de la presă sau
din alte surse. Informaţiile vor fi folosite drept bază de comunicare şi informare.
Secţiunea de comunicare şi informare care lucrează direct cu publicul, primind
întrebările publicului şi răspunzând la întrebările acestora.
Secţiunea de acreditare şi contact care va escorta jurnaliştii autohtoni şi străini
care sunt acreditaţi şi vizitatorii înregistraţi la punctele de lucru, pentru a le facilita
munca.
Grupul este direct subordonat Şefului punctului de dirigare şi va coordona
activităţile de comunicare ale tuturor echipelor.
4.9.3. Marcarea Presei Simulate
Pentru a face o distincţie clară între presa reală şi cea simulată, jurnaliştii
simulaţi vor purta un ecuson galben, care va conţine emblema exerciţiului şi cuvintele
“Presa Simulată”.
4.9.4. Strategia de comunicare cu mass-media.
Strategia de informare şi comunicare a Grupului va fi activă şi îndreptată către:
- înlăturarea panicii din rândul populaţiei;
- evitarea amplificării panicii;
- diseminarea instrucţiunilor de comportament în caz de necesitate;
- asigurarea în timp real a informaţiei corecte presei naţionale, privind
consecinţele evenimentelor şi acţiunilor întreprinse de autorităţi.
4.9.5.Instrumentele de comunicare
Declaraţiile oficiale, bazate pe şabloane pregătite în avans vor fi emise în timpul
exerciţiului. Aceste şabloane se construiesc pe baza materialelor de comunicare
privind comunicarea în situaţii excepţionale.
Anunţurile publice şi interviurile cu oficiali (administraţia publică, conducătorul
exerciţiului şi persoane responsabile)
4.9.6. Comunicarea şi Informarea
Instrumentele de comunicare identificate mai sus pot fi eficiente numai dacă
asigură un răspuns complet şi verificat la posibilele întrebări ale publicului. În plus,
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GIPS-ul trebuie să „vorbească cu o singură voce”, fapt care implică existenţa unui
mesaj consistent.
4.10. Evaluarea
4.10.1. Constituie o activitate prin care se stabileşte dacă au fost îndeplinite toate
scopurile propuse, nivelul de pregătire şi coeziune al structurilor, precum şi starea de
operativitate a mijloacelor de înştiinţare, avertizare, alarmare şi a tehnicii de
intervenţie.
4.10.2. În raport se indică:
- analiza acţiunilor tuturor categoriilor de participanţi la fiecare etapă a exerciţiului,
lucrul organelor de conducere ale serviciilor, conducătorilor obiectelor economiei
privind colectarea, generalizarea şi evaluarea datelor situaţiei, elaborarea propunerilor
pentru luarea deciziilor, aducerea la cunoştinţă a sarcinilor şi exercitarea controlului
asupra îndeplinirii lor;
- calitatea organizării şi desfăşurării acţiunilor practice ale forţelor PC la exerciţiu;
- capacitatea organelor de conducere, serviciilor şi formaţiunilor protecţiei civile de a
acţiona în condiţii de extremă necesitate;
- concluziile şi gradul de realizare a scopurilor stabilite la antrenament, exerciţiu;
- indicaţii privind lichidarea neajunsurilor depistate, termenul limită pentru lichidarea
lor, etc.
III. MODUL DE DESFĂŞURARE A EXERCIŢIULUI
La începutul exerciţiului toate componentele participante se află la locurile de
activitate permanentă. Ora începerii exerciţiului este cunoscută numai de către
membrii grupului de planificare a exerciţiului (GPE). Exerciţiul se va desfăşura în
timpul real, cu punerea în aplicare a planurilor, instrucţiunilor, etc., existente.
Şeful grupului de planificare a exerciţiului remite situaţia tactică serviciului
operativ de dispecerat (în continuare SOD).
SOD anunţă şeful Direcţiei Situaţiilor Excepţionale (şeful Secţiei Situaţiilor
Excepţionale), serviciile cu care cooperează şi organizează intervenţia cu forţele de
pregătire permanentă.
Şeful Direcţiei Situaţiilor Excepţionale (DSE) anunţă Preşedintele Comisiei
Situaţiilor Excepţionale (CSE). La decizia Preşedintelui CSE se dau indicaţii pentru
înştiinţarea şi adunarea membrilor CSE şi efectivului Punctului de Dirijare (PD). Toţi
membrii CSE sunt întruniţi la prima şedinţă.
La şedinţa CSE membrii aduc la cunoştinţa situaţia creată pe compartimentele
de responsabilitate şi înaintează propuneri pentru lichidarea consecinţelor.
Şeful DSE (SSE) înaintează propuneri de a pune în aplicare Planul Protecţiei
Civile în situaţii excepţionale la compartimentul corespunzător tematicii exerciţiului.
De asemeni, solicită de la şefii de servicii în domeniul de activitate a cărora s-a
produs situaţia excepţională, sau care au forţe şi mijloace antrenate la lucrările de
lichidare a consecinţelor (sau a căror pot fi antrenate) pentru a delega în cadrul PD
persoane responsabile pentru conducerea unitară cu forţele şi mijloacele antrenate,
organizarea cooperării, etc., formînd pe lîngă PD o Grupă de conducere a intervenţiei.
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Preşedintele CSE, în baza propunerilor înaintate de către membrii CSE, prin
dispoziţia sa privind desfăşurarea lucrărilor de prevenire şi/sau lichidare a
consecinţelor situaţiei create, numeşte un Conducător unic al intervenţiei generale şi
pentru fiecare loc de desfăşurare a lucrărilor de intervenţie - Conducătorul
intervenţiei la locaţie (obiect), subordonat Conducătorului unic al intervenţiei
generale, dă indicaţii şefilor de Servicii PC, conducătorilor instituţiilor, etc., privind
organizarea, desfăşurarea şi asigurarea multilaterală a lucrărilor de intervenţie.
Conducătorul unic al intervenţiei generale va desfăşura activitatea de conducere
prin intermediul Grupei de conducere a intervenţiei.
Activitatea Comisiei este documentată prin procese verbale ale şedinţei comisiei,
iar decizia printr-o Dispoziţie.
Şedinţele ulterioare ale CSE se desfăşoară la indicaţia suplimentară a
preşedintelui CSE, după necesităţi.
Concomitent cu activitatea CSE, Punctul de dirijare îşi începe activitatea pentru
colectarea, generalizarea informaţiei privind situaţia creată, pregătirea notelor
informative şi transmiterea lor Preşedintelui CSE şi Centrului de Dirijare în Situaţii
Excepţionale a CSE a RM, conform periodicităţii stabilite.
Grupa de Planificare a exerciţiului (GPE), pe parcursul desfăşurării lui,
amplifică situaţia prin intermediul Grupei de simulare (moderatori).
Cîte un moderator este prezent în fiecare organ de conducere a exerciţiului şi la
fiecare locaţie. Moderatorii au legătură permanentă cu GPE pentru primirea sarcinilor.
Conducătorii intervenţiei la locaţii (obiect) organizează cu forţele şi mijloacele
parvenite lucrările de salvare deblocare, împărţind locaţia (obiectul) în sectoare de
intervenţie (pe genuri de activitate, anumite porţiuni, etc.), nominalizînd superiorii.
(Anexa nr.5 Schema de organizare a conducerii intervenţiei).
La necesitate, solicită de la Conducătorul unic al intervenţiei generale forţe şi
mijloace suplimentare.
Conducătorul intervenţiei la locaţie (obiect) are legătură permanentă cu şefii de
sectoare pentru conducerea intervenţiei la locaţie, monitorizarea desfăşurării lucrărilor,
etc,. şi cu PD (Grupa conducere a intervenţiei).
Periodic (conform periodicităţii stabilite), raportează în PD despre lucrările
efectuate. Comandantul de locaţie răspunde de tot spectrul lucrărilor de salvare în
cadrul locaţiei şi respectarea regulilor tehnicii securităţii de către tot efectivul antrenat.
La necesitate, nemijlocit, la locul intervenţiei (locaţiei) se creează un Stat Major
operativ de conducere unică a intervenţiei a locaţiei date, cu forţele şi mijloacele
implicate din cadrul diferitor instituţii, cu participarea reprezentanţilor din fiecare
echipă de intervenţie.
Grupa de evaluare (GE), în timpul exerciţiului, este prezentă la toate locaţiile
pentru evaluarea desfăşurării lucrărilor de intervenţie. După finisarea exerciţiului
prezintă raport despre evaluarea exerciţiului.
La sfârşitul exerciţiului Preşedintele CSE desfăşoară o şedinţă de bilanţ, unde
vor fi ascultate rapoartele şefului GPE, comandanţilor de locaţii, şefului PD, şefului
GE.
Bilanţul se finalizează cu aprecieri privind activităţile desfăşurate (inclusiv
procesul de organizare), menţionarea aspectelor pozitive şi negative, propuneri de
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modificare a planurilor de intervenţie, documentelor de cooperare, organizare, cu
aprecierea responsabililor şi termen de realizare a măsurilor.
ANEXE
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Anexa1

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL UTA
PREŞEDINTELE UTA

DISPOZIŢIE
nr. _____________________

din ________ 2013

Cu privire la pregătirea şi desfăşurarea aplicaţiei
demonstrative la Protecţia Civilă în raionul
În temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi în
conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 786 din 22 octombrie 2012 „Cu privire la măsurile de
pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2013”, la data de
. .2013 se va
desfăşura aplicaţia demonstrativă la Protecţia Civilă în raionul
cu tema: „Acţiunile organelor
de conducere şi forţelor Protecţiei Civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor
cutremurelor, avariilor de producţie şi epizootiilor.”
În scopul pregătirii multilaterale şi detaliate a exerciţiului,
DISPUN:
1. Pentru desfăşurarea exerciţiului vor fi antrenate în deplină componenţă Comisia pentru Situaţii
Excepţionale, efectivul Punctului de Dirijare şi forţele protecţiei civile a raionului.
2. Şeful Direcţiei Situaţii Excepţionale (Şef secţie Situaţii Excepţionale), până la data de . .2013,
va elabora şi va prezenta pentru aprobare planul calendaristic de pregătire a exerciţiului la
Protecţia Civilă şi planul desfăşurării exerciţiului la Protecţia Civilă.
3. Şefii serviciilor Protecţiei Civile vor pregăti forţele şi mijloacele necesare pentru activitate în
eventuala zonă afectată.
4. Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport va organiza măsurile practice în instituţiile de
învăţământ.
5. Direcţia generală finanţe va aloca din fondul de rezervă a Consiliului raional, Direcţiei Situaţii
Excepţionale (Secţiei Situaţii Excepţionale)suma de
lei pentru organizarea şi desfăşurarea
exerciţiului, conform devizului de cheltuieli.
6. Controlul privind pregătirea şi desfăşurarea exerciţiului îmi asum.

Preşedinte UTA,

Coordonat:
Şef Direcţie SE( Şef SSE)
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Anexa 2

Planul calendaristic de pregătire a Exerciţiului la PC
cu_____________________________________
raionul(municipiul, oraşul, satul, obiectul)
Nr.
d/o

1.

2.

3.

Conţinutul măsurilor şi nomenclatorul
măsurilor elaborate

Pregătirea propunerilor vizând:
- concepţia desfăşurării exerciţiului;
- situaţia tactică generală;
- categoriile şi numărul de efectiv,
tehnică necesare de antrenat;
- situaţiile tactice ce vor fi simulate;
- locaţiile (locurile, obiectivele,
instituţiile, etc.) unde vor fi simulate
situaţiile tactice.
Desemnarea persoanelor cu funcţii de
răspundere (conducătorul) la exerciţiu:
- conducătorul unic al intervenţiei
generale;
- conducătorii intervenţiei la locaţii;
- conducătorul grupei de planificare;
- conducătorul grupei de simulare.
Elaborarea Ghidului exerciţiului

4.

Elaborarea Planului desfăşurării
exerciţiului

5.

Acordarea ajutorului practic
participanţilor pentru pregătirea către
exerciţiu

6.

Amenajarea locurilor de desfăşurare a
Exerciţiului

Termenul
îndeplinirii

Executant

Şeful Direcţiei
(Secţiei) SE a
unităţii
teritorialadministrative,

Preşedintele
CSE a UTA
(municipiului,
oraşului, satului,
obiectului)
Şeful Direcţiei
(Secţiei) SE a
UTA
Şeful Direcţiei
(Secţiei) SE a
UTA
Ofiţerii şi
funcţionarii
Direcţiei
(Secţiei) SE a
UTA

Şeful Direcţiei(Secţiei) Situaţii Excepţionale
_______________________________________________________
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Notă p/d
îndeplin.
Măsurilor

Anexa 4
ORGANIZAREA CONDUCERII TRANSMISIUNILOR ŞI ÎNŞTIINŢĂRII ÎN CAZ DE PERICOL SAU DECLANŞARE A SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE
PE PERIOADA EXERCIŢIILOR _____________________________________________________________________
Situaţia tactică
Propuneri, informaţii

Mediator

Comisia pentru Situaţii
Excepţionale

Punctul de
dirijare

Mediator

Grupa de planificare a
exerciţiului
Indicativ

LOCAŢIA 1 - Comandantul

Grupa de simulare
Indicativ

locaţie

Grupa de evaluare
Indicativ

Mediator

LOCAŢIA 2 - Comandantul

locaţie

Grupa de Informare
Publică Simulată şi reală

Mediator

LOCAŢIA 4 - Comandantul

intervenţiei la

locaţie

Mediator
13

intervenţiei la

LOCAŢIA 3 - Comandantul

locaţie

Mediator

intervenţiei la

intervenţiei la

Anexa 5
SCHEMA DE ORGANIZARE A CONDUCERII INTERVENŢIEI

Conducătorul unic al
intervenţiei generale

Punctul de dirijare

LOCAŢIA 1

Statul major operativ

Sector de
intervenţie nr.1
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Sector de
intervenţie nr.2

Grupa de conducere a
intervenţiei

LOCAŢIA 2

Statul major operativ

Sector de
intervenţie nr.1

Sector de
intervenţie nr.2

LOCAŢIA 3

Statul major operativ

Sector de
intervenţie nr.1

Sector de
intervenţie nr.2

Anexa 3

APROB
Preşedintele Comisiei pentru Situaţii Excepţionale
___________________________________________
“_____” ______________________ anul 20____

Planul desfăşurării exerciţiului la PC
cu ________________
1. Denumirea exerciţiului „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării
consecinţelor cutremurelor, avariilor de producţie şi epizootiilor”

2. Locaţia exerciţiului
2.1. Exerciţiul se va desfăşura pe teritoriul a UTA (municipiului, oraşului, satului, obiectului)--------------.
3. Perioada desfăşurării exerciţiului 15.03.2012
3.1. La orele 730 se va desfăşura şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale. (CSE)
3.2. La orele 800 se va desfăşura revista de front a formaţiunilor protecţiei civile de nivel raional.
3.3. Activităţile practice în teren se vor desfăşura începând cu orele 900. Toate forţele la acest timp să fie gata pentru a primi
misiuni.
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4. Participanţii
Instituţia

Subdiviziunea

Grupa

Efectiv

Tehnică

Echipamen
t

Corturi

Bucătării

Genera
toare

Notă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Comisia pentru
Situaţii
Excepţionale (CSE)

Nr.
d/o

26
Punctul de dirijare
Grupa de planificare a
exerciţiului

2.

Serviciul PC şi SE

SSE Ialoveni

14

Grupa de evaluare

6

Grupa de informare
publică simulată şi
reală
Conducerea şi
efectivul Secţiei

4

1

1
1

3

Formaţiunile PC

74

12

S.A. Moltelecom

12

2

3

S.A. Mold-Gaz

14

4

2

8

2

2

16

1

24

3

161

27

S.A. Union Fenosa
Comisariatul raional
de poliţie
S.A. Beton
TOTAL

16

Grupa de simulare

21

Conducătorii
intervenţie la locaţii
Reprezentanţii
aparatului SPC şi SE

3.

16

Menţinerii ordinii
publice
Salvare

2

1

2

2

4

Membrii Comisiei

3

3
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5. Scopurile exerciţiului
Instruirea, perfecţionarea şi verificarea capacităţii de conducere a structurilor cu atribuţii în managementul situaţiilor
excepţionale, precum şi a modului de planificare şi desfăşurare a acţiunilor specifice, potrivit competenţelor, pe baza unor
scenarii posibile şi realiste.
Controlul caracterului real al planurilor la protecţia civilă în unităţile teritorial administrative în situaţii excepţionale şi
gradul de pregătire a organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile către acţiuni în situaţii excepţionale.
Instruirea efectivului Punctului de dirijare, conducătorilor unităţilor economice, în colectarea şi analiza datelor privind
situaţia creată, elaborarea propunerilor pentru luarea deciziei la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale.
Perfecţionarea deprinderilor practice ale organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile pentru executarea lucrărilor de
salvare la lichidarea consecinţelor SE.
Optimizarea deprinderilor privind gestionarea la nivelul respectiv a situaţiilor excepţionale de proporţii ca consecinţă a
unei calamităţi naturale, avarii de producere.
6. Obiectivele exerciţiului
- Perfecţionarea capacităţii de analiză, sinteză şi luare a deciziei de către structurile abilitate, în scopul înştiinţării
populaţiei, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor situaţiilor excepţionale în toate cele trei faze (înainte de producere,
pe timpul producerii şi în perioada de restabilire a stării de normalitate);
- Efectuarea lucrărilor de căutare şi salvare;
- Desfăşurarea intervenţiei la lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale;
- Coordonarea şi comunicarea CSE, PD cu forţele PC;
- Informarea publicului privind SE;
- Asigurarea multilaterală a populaţiei sinistrate;
- Organizarea sistemului de comunicare între PD şi forţele PC;
- Suportul logistic al forţelor PC;
- Acordarea primului ajutor medical, îngrijirii medicale şi evacuarea populaţiei;
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7. Instrucţiuni de coordonare
Exerciţiul va fi organizat şi desfăşurat în conformitate cu „Recomandările metodice pentru desfăşurarea exerciţiilor la
protecţia civilă cu organele de conducere ale raionului (municipiului, oraşului, satului, obiectului)”.
8. Lanţul de comandă
8.1. Conducătorul exerciţiului – Preşedintele CSE a UTA (municipiului, oraşului, satului, obiectului).
8.2. Şeful punctului de Dirijare – Şef Secţie (Serviciu) PC din cadrul Direcţiei (Secţiei) SE.
8.3. Grupa de planificare şi organizare a exerciţiului.
8.4. Conducătorii intervenţiei la locaţii.
9. Locaţiile
Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.
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Denumirea

Acţiuni de intervenţie

Lucrări de stingere a incendiului, deblocare din dărâmături, salvare de la
înălţime
Accident rutier str. Păcii
Lucrări de descarcerare, lichidarea consecinţelor accidentului rutier cu
revărsare a substanţelor chimice
Evacuare spitalului raional str. M. Evacuarea pacienţilor, triajul
Viteazul 34
Focar de rabie str. Pandurii 64
Lichidarea focarului de rabie
Bloc locativ str. Decebal 5

10. Harta regiunii antrenamentului, exerciţiului

Locaţia nr. 2

Locaţia nr. 1

Locaţia nr. 4
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Locaţia nr. 3

11. Organizarea transmisiunilor şi comunicaţiilor
11.1. Indicativele radio
Instituţia

Nr.
d/o

1.

Comisia
(CSE)

pentru

Situaţii

Grupa
Excepţionale

Punctul de dirijare

Preşedintele CSE

URAN-101

Vice-Preşedintele CSE
Membru CSE

URAN-102-5
URAN-106-26

Grupa inginerească
Grupa analiză planificare

URAN-201
URAN-202
URAN-301
URAN-302
URAN-303
URAN-304
URAN-501-10
URAN-520-530-540-550

Grupa de planificare a exerciţiului
Grupa de simulare
Grupa de evaluare
Grupa de informare publică simulată şi reală

2.

Serviciul PC şi SE

Indicativul

SSE Ialoveni
Conducătorii intervenţiei la locaţii
Reprezentanţii aparatului SPC şi SE

3.

Formaţiunile PC
S.A. Moltelecom
S.A. Mold-Gaz
S.A. Union Fenosa
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Comisariatul raional de poliţie

Menţinerii ordinii publice

S.A. Beton

Salvare

URAN-401-5
URAN-406-10
URAN-411-15
URAN-416-20
URAN-421-30

Notă

12. Scenariul exerciţiului
12.1. Situaţia Tactică Generală
La data de 15 martie 2012, ora 4:35, pe teritoriul Republicii Moldova, s-a produs un cutremur de pământ, epicentrul
căruia se afla în munţii Carpaţi (localitatea Vrancea, România), la 225 km. De la municipiul Chişinău.
Cutremur de pământ s-a produs în două reprize cu durata de 49 sec. Magnitudinea maximă în parte centrală a republicii a
constituit 7 grade în zona de sud şi centru a republicii şi 6 grade în zona de nord (după scara de 12 grade). Pe teritoriul raionului
s-au înregistrat deteriorări esenţiale la blocul şi casele locative. Au fost deteriorate liniile de comunicaţii şi energie electrică. Sa
activat procesul alunecărilor de teren. Sunt raportate deteriorări a spitalului raional, accident rutier cu revărsare a substanţelor
chimice. Sunt sinistraţi şi persoane dispărute.
13. Modul general de desfăşurare a exerciţiului
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Timpul

Activităţi generale

Activităţile Conducerii

Activităţile Punctului
de dirijare

Activităţile Grupei planificare
şi organizare a exerciţiului

Joi 15
martie
2012
9-15

Locaţia nr.1 Bloc locativ str.
Decebal 5
Începutul lucrărilor practice

CSE, Punctul de dirigare,
Grupa de planificare a
exerciţiului,
Conducătorul
intervenţiei la locaţie

Situaţia tactică nr.1, nr.2.

Joi 15
martie
2012
10-15
Joi 15
martie
2012
10-15

Finalizarea intervenţiei

Anunţarea situaţiilor
tactice,
analiza
situaţiei şi expunerea
necesităţilor
de
intervenţie, aprecierea
echipelor
şi
organizarea deplasării
lor.
Anunţă
finalizarea
intervenţiei
Anunţarea situaţiilor
tactice,
analiza
situaţiei şi expunerea
necesităţilor
de
intervenţie, aprecierea
echipelor
şi
organizarea deplasării
lor.

Situaţia tactică nr.1, nr.2.

Locaţia nr.2 Accident rutier
str. Păcii
Începutul lucrărilor practice

CSE, Punctul de dirigare,
Grupa de planificare a
exerciţiului,
Conducătorul
intervenţiei la locaţie

Anunţă finalizarea intervenţiei

Notă
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Joi 15
martie
2012
11-15
Joi 15
martie
2012
11-15

Finalizarea intervenţiei

Joi 15
martie
2012
12-15
Joi 15
martie
2012
12-15

Finalizarea intervenţiei

Joi 15
martie
2012
13-15
Joi 15
martie
2012
13-30
Joi 15
martie
2012
14-30
Joi 15
martie
2012
15-30

Finalizarea intervenţiei

Locaţia
nr.3
Evacuare
spitalului raional str. M.
Viteazul 34
Începutul lucrărilor practice

Locaţia nr.4 Focar de rabie str.
Pandurii 64
Începutul lucrărilor practice

Totaluri desfăşurării exerciţiului

CSE, Punctul de dirigare,
Grupa de planificare a
exerciţiului,
Conducătorul
intervenţiei la locaţie

CSE, Punctul de dirigare,
Grupa de planificare a
exerciţiului,
Conducătorul
intervenţiei la locaţie

Preşedintele CSE

Anunţă finalizarea intervenţiei

Anunţarea situaţiilor
tactice,
analiza
situaţiei şi expunerea
necesităţilor
de
intervenţie, aprecierea
echipelor
şi
organizarea deplasării
lor.
Anunţă
finalizarea
intervenţiei

Situaţia tactică nr.1, nr.2.

Anunţarea situaţiilor
tactice,
analiza
situaţiei şi expunerea
necesităţilor
de
intervenţie.
Anunţă
finalizarea
intervenţiei

Situaţia tactică nr.1.

Raport despre misiuni
şi
activităţile
întreprinse

Raport despre misiuni
activităţile întreprinse

Anunţă finalizarea intervenţiei

Anunţă finalizarea intervenţiei

Conduce şedinţa

Totaluri grupei de evaluare

Retragerea forţelor şi mijloacelor
implicate

Anunţă
finalizarea
intervenţiei

Responsabili conducătorii de
subdiviziuni şi de sectoare de
intervenţie

şi

14. Desfăşurarea particulară a elementelor exerciţiului
14.1.1. Modulul 1. Blocul locativ
14.1.2. Locul desfăşurării str. Decebal 5
14.1.3. Responsabil de pregătire şi comandantul intervenţiei la locaţie Litvin Nicolai
14.1.4. Sectoare de luptă şi lucrări desfăşurate
a) lucrări de stingere a incendiului – P. Rusu
- imitarea incendiului;
- instalarea autoscării;
- stingerea incendiului la etajele superioare;
- salvarea persoanelor de la înălţime.
b) lucrări de salvare de la înălţime – V. Popescu;
- instalarea sistemelor de coborâre;
- salvarea persoanelor de la înălţime.
c) lucrări de salvare de sub dărâmături – I. Odobescu;
- depistarea locurilor de aflare a sinistraţilor;
- marcarea locurilor de aflare a sinistraţilor;
- deblocarea sinistraţilor;
- evacuarea sinistraţilor.
14.1.5. Locţiitorul comandantului intervenţiei la locaţie E. Ciobanu
14.1.6. Durata estimativă 60 min.
14.1.7. Asigurare
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- Statişti – 10
- Manechine – 5
- Brancarde – 5
- Grenade fumigene – 1
- Bandă de delimitare – 100m
- Alt inventar şi utilaj după necesitate.
14.1.8. Participanţi

1.

Direcţia (Secţia) SE
Echipa de
incendiilor

2.

24

stingere

4

a 10

2

Administraţia
publică
locală
Echipa de menţinere a 12
ordinii publice (CPR)
Echipa medicală
3

1
autobus
3
1

Statişti

Nr.
tehnicii
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Elemente
de imitare

autocisternă,
achipament
hidraulic,
echipament
alpinistic

10 1

Sectoarele unde
vor fi antrenate echipele

Manechine

Echipament

Grenade
fumigene

Denumirea echipei (serviciului)
Nr.
de efectiv

Nr.
d/o

5

Lucrări de salvare de la
înălţime,
lichidarea
incendiului, salvarea de sub
dărâmături

Însoţirea
coloanei,
menţinerea ordinii publice
Acordarea ajutorului medical
sinistraţilor

14.1.9. Situaţiile tactice
a)
În rezultatul seismului au fost raportate deteriorări ale blocurilor locative. O situaţie mai gravă s-a creat la blocul din str.
Decebal 20.
Astfel în clădire sunt distruse scările, parţial au căzut blocuri de beton ale acoperişului şi pereţilor. Din cauza avariilor la
reţelele comunal energetice în clădire s-a produs un incendiu.
b) Din cauza deteriorării scărilor, un număr de persoane de la etajele superioare a rămas blocat fără a avea posibilitatea de a se
evacua de sine stătător.
c)
S-a raportat că sub dărâmături se află un număr necunoscut de persoane.
14.1.10. Modul de desfăşurare a modului I
Timpul
estimativ

7:308:00
8:008:30

8:308:35

8:358:55
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Activităţi generale

Şedinţa CSE

Activităţile
conducerii

Activităţile
Punctului de
dirijare

Activităţile Grupei
planificare şi
organizare a
exerciţiului

Activităţile echipelor
(serviciilor)

Locul desfăşurării: Consiliul raional
Participanţi: Membrii comisiei situaţii excepţionale, serviciile protecţiei civile
Revista
de Participanţi: tot efectivul implicat.
front
a
formaţiunilor
PC
Controlul
Verifică
legăturii
conform
indicativelor
radio legătura
cu toţi
participanţii
Începutul
Anunţarea
Echipele
sunt
activităţilor
situaţiei tactice gata
pentru
practice
generale
intervenţie

Notă

8:559:00

9:009:10
9:109:15

9:159:20
9:2010:20

Anunţarea
situaţiei
privind
izbucnirea
incendiului
intr-un
bloc
locativ
Formarea
coloanei
Sosirea
coloanei
şi
prezentarea
comandanţilor
de echipa la
comandantul
intervenţiei
Darea misiunii
fiecărei echipe
Desfăşurarea
activităţilor
practice
Lichidarea
incendiului
Anunţarea
situaţiei
tactice nr. 2
Instalarea
sistemelor de
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Analiza
situaţiei
selectarea
echipelor
pentru
intervenţie

Anunţă situaţia
tactică nr. 1

Controlul
plecării
echipelor
Control
îndeplinire
activităţi

Formarea
coloanei

Primirea
misiunii

Echipa
stingere
incendiilor

de
a

Echipa
stingere

de
a

Anunţă situaţia
tactică nr. 2

coborâre
şi
salvarea
sinistraţilor
Anunţarea
situaţiei
tactice nr. 3
Căutarea
şi
deblocarea
sinistraţilor de
sub dărâmături
Acordarea
primului
ajutor medical
sinistraţilor
Finalizarea
intervenţiei cu
predarea
locurilor
de
lucru
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incendiilor
Anunţă situaţia
tactică nr. 3
Echipa
stingere
incendiilor

de
a

Echipa medicală

Finalizarea
intervenţiei

Finalizarea
intervenţiei

Finalizarea
intervenţiei
şi
pregătirea
tehnicii
şi
echipamentului
pentru deplasare

14.1.11. Plan schemă de desfăşurare a modului (sectorului)
Locaţia nr. 1 „Lichidarea incendiului la un bloc
locativ”.
AC-1 – Echipa de stingere a incendiului.
AC-2 – Echipa de stingere a incendiului.
Autoscara.
Sarcina – Lichidarea incendiului salvarea
sinistraţilor, deblocarea din dărâmături.
3 statişti la etajul 3.
3 manechine din dărâmături.
1 grenadă fumigenă.

AC 2

AC 1
28

14.2.1. Modulul 2
14.3.1. Modulul 3...
Şeful Direcţiei (Secţiei)Situaţii Excepţionale
_______________________________________________________
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