
19-SEP-2818 14:39 Fram:ISU GRL9TI 	 023646645 	 To:23681654 	 Pa9e:1 

ROMÂNIA 
MlNlSTIRIJI ArACFRI1.OR 1NTRi 

DPARrAM NlU L PiNIRU sI .ruArI i Dr, URG 
INPlCiORATijI, OiNIKAL lNURU 5JlUA1I1 Dl 

lN5llCTORATUl, Pl.NiRU SITUA 11 L)t URi1 
(npţj1 [rnii Gr€gorscu AL JUDEŢULIJI cJA 

Ci,tre, 

JU. 	E.JO1 	I 	..... 	.... 

ROMĂNIA 

NSFCRET 
Excilipiar UN rc: 
Nr. 209365 

CJiiliti 	l .U)2() l 

PRIMĂRIA MUNICIPIUL UI TECUC( 
Primir - CtaIin Conslg,nliti HURD UBA E 

Prin prezcnta avcm onoarca a vă  informa asupra faptWi.ii că , în conformitae cu prevederile 
Ordinului Inspectoratului General pentru Sîtua ţ ii de Urgentâ nr, 67.912 din 15.09.2018 eu privire Ja 
testarea la nivel jude ţean ş i riaţional a Sistemului de avertizure a popiiia ţiei în sitzia(ii de iirgenÎ 
,,RO-ALERT ce se va desfăşura îri perioada 17-29,09.201 8, testarea pc raza jude ţului Gala ţi se va 
desfăşura astfel: 

• în data de 21 ,09,201 $, tn intervalul orar 1000_1200, clispeceratul l..U.i. GaIit ţ i va 
trarisrnite un rnesa de avertizare ctrc LIfl numar de 4 LJAT-uri Iinjude ţul nostru. cu 
precădere îii cele care sunt suburiit ăţi dc pompieri, de aşenienca în cursul zilei aceleia ş i 
În intervalul orar 1 7 00 _1 900, jurnă tate diri unicipiuI Gala ţ i va prinii mcsaj de avertizare. 

• în data de 24.09.201 8, în intervalul orar 10 00. 1200 respectiv în interva]uI orar l 7t10.J ()ll() 
clispcceratul 1.S.U,J. Gala ţ i va transrnile un mcsaj de averLizare c ătrc întreg jude ţul 
Galaţ i. 

• în data de 25.09,201 8, îri intervallLl orar l 000_  1 2 °  respectiv îri intervaiul orar 1 7 °  19()0 , 

dispeeeratul ŢGS1J va trarisniite rnesaj cle avertizare c ătre UAT din reiuni fbrriiate din 
2-3jude ţe (posihi] sijude ţuI Gala ţ i). 

• în data de 2609.2018, IGSU vatraiismite un mcsaj cle averti7,tre, îfl ifltervalul orar 10 - 
12() de la sediul C.N.C,C.T., respectiv în iritervalul orar 17 °° •19 °  de la sdiu1 D.S.U. 

Mesaj u] de testare va avea urrn ătorul eon ţ inut: ,,,4esta este un mesaj pentri testarea 
sistemu.iu./ RO-ALER T. Ni se impitne (iplicarea tnsuriIor de aitfoprotec ţie. l$U Galali. 

Având în vedere cele rnen ţ ionatc mai sus, îri scopi.il desfăşurării în hune concli ţ ii a testării, vă  
nt ăm să  nc sprijini ţ i prin: 

• aducerea la cuno ş tiii ţă  a personalului institu ţ iei durnneavoElstră  CLl privire IEI setara 
telcfoanclor mobile, conlbrm indica ţiilor furnizatc dc operatorii de telefoiiie mohil ă  
penlru telefoanele pe care ace ş tia le comercializează , informa ţ ii carc se regâsesç pe 
portatul RO-ALERT la adresa: https://ro-alert.ro/ 

• tratismiterea îii krmCii de 4 ore dc la desfăşuntrca tsWlLti a Llutclor 1)(tvifld 
recep ţ ioiiarea ncsaju1ui în iandul personalului propriu, conform modclului nexaL la 
riumărul cle fax 0236460645 sau la adtesu de email stpisuja1ati.ro. 

Cu deosbită  stim, 
INSP 
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Str, Mihti lrivu rt. 36. G*Itrli 
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ÎRUCTURA_ 

SJTUATIE CENTRALZATOARE PRIVJND RECEPTIONARE.4 MESAJULUI DE ALERTA TR.4N$MIS 
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