
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia

DECIZIE nr. 3/2 
din 22 iunie 2021

Cu privire la măsurile de prevenire a cazurilor de înec în bazinele acvatice de pe
teritoriul raionului Cimişlia

în legătură cu creşterea numărului de înecuri în ultima perioadă în bazinele 
acvatice din Republica Moldova, şi întru prevenirea acestor cazuri, în temeiul art. 17 
alin. 1 din Legea 271/1994 cu privire la protecţia civilă, Hotărîrea Guvernului 
nr. 1340/2001, cu ptivire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, 
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia:

DECIDE:

f 1. Inspectoratul de poliţie Cimişlia, Sectorul poliţiei de frontieră Troiţcoe, Secţia 
situaţii excepţionale Cimişlia, Centrul de sănătate publică Cimişlia, Inspecţia pentru 
protecţia mediului Cimişlia, vor inspecta, patrula bazinele, acumulările de apă situate pe 
teritoriul raionului Cimişlia şi vor: organiza campanii de informare a populaţiei, prin 
intermediul mass-media, despre cazurile de înec înregistrate şi despre măsurile de 
prevenire a acestora;

2. Direcţia Învăţămînt General Cimişlia, în taberele de odihnă pentru copii, la 
începutul fiecărui tur va desfăşură şedinţe de instruire pentru copii cu privire la măsurile 
de securitate în timpul scăldatului.

3. Primarii or. Cimişlia, satelor,( comunelor) din raion vor:
3.1 convoca şedinţe ale Comisiilor pentru Situaţii Excepţionale locale, privind 

examinarea măsurilor de prevenire a cazurilor de înec în bazinele acvatice din teritoriul 
administrat;

3.2 amenaja şi asigura de comun acord cu gestionarii bazinelor acvatice, 
funcţionarea zonelor de scăldat în conformitate cu prevederile Regulamentului zonelor de 
recreare aferente bazinelor acvatice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 737 din 11 
iunie 2002.

3.3 restricţiona accesul la scăldat în bazinele acvatice neautorizate şi neamenajate 
în acest sens prin instalarea panourilor informative şi de avertizare;

3.4 organiza, prin intermediul asistenţilor sociali locali, activităţi cu caracter 
informativ şi profilactic în familiile social-vulnerabile cu privire la pericolul lăsării fără 
supraveghere a copiilor pe perioada vacanţei de vară;

4. Se recomandă Media -TV Cimişlia, Radio-Media Cimişlia, şi ziarul regional,, 
Gazeta de Sud,, să informeze populaţia despre măsurile de prevenire a cazurilor de înec 
în bazinele acvatice de pe teritoriul raionului Cimişlia.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Vădim 
Torgai, vicepreşedinte al raionului.

6. Prezenta decizie întră în vigoare din momentul aprobării şi se publică pe pagina
oficială a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md'» •> ^
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