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PROCES-VERBAL nr. 1 

 

al şedinţei ordinare a Comisiei pentru Situaţii Excepționale Sîngerei 

 

din 22.02.2022 

 

 

Total membri ai Comisiei: 30 (conform listei) 

 

Prezenți: 22 

         Absenţi: 8 

 

Lista celor prezenți se anexează. 

 

Şedința a fost prezidată de Dl Grigore Corcodel, preşedintele Comisiei pentru Situaţii 

Excepționale a raionului Sîngerei, care a dat citire ordinii de zi. 

 

ORDINEA DE ZI: 

1. Informație cu privire la măsurile de pregătire pentru desfășurarea controlului stării 

protecției civile în raionul Sîngerei la data de 23-24 martie, cît și desfășurarea aplicației la 

protecția civilă cu tema „Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile ale 

raionului la organizarea lichidării consecințelor cutremurului de pămînt, inundațiilor 

catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producție și epizotiilor” preconizată pentru 

25 martie, curent. 

Raportor: Dl Sergiu Mihailiuc, vicepreședintele Comisiei pentru Situații      

Excepționale. 

 

R E P U B L I C A    M O L D O V A 

Consiliul raional Sîngerei 

Preşedintele raionului Sîngerei 

Republic of Moldova, District Council  Sîngerei, President of the district Sîngerei 

mailto:consiliul_raional@singerei.md
mailto:consiliul_raional_singerei@yahoo.com


2. Analize, propuneri, întrebări diverse 

Președintele CSE, dl Grigore Corcodel, a supus votului ordinea de zi ca bază.  

 

S-A VOTAT: 

PRO – 22; CONTRA – 0;  ABȚINUT - 0. 

 

AU LUAT CUVÎNT: 

1. Informație cu privire la măsurile de pregătire pentru desfășurarea controlului stării 

protecției civile în raionul Sîngerei la data de 23-24 martie, cît și desfășurarea aplicației 

la protecția civilă cu tema „Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile 

ale raionului la organizarea lichidării consecințelor cutremurului de pămînt, inundațiilor 

catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producție și epizotiilor” preconizată 

pentru 25 martie, curent. 

 

Președintele CSE, dl Grigore Corcodel, a salutat audiența și a oferit cuvîntul dlui Sergiu 

Mihaliuc pentru  relatarea informației cu privire la măsurile de pregătire pentru desfășurarea 

controlului stării protecției civile în raionul Sîngerei la data de 23-24 martie, cît și desfășurarea 

aplicației la protecția civilă cu tema „Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile 

ale raionului la organizarea lichidării consecințelor cutremurului de pămînt, inundațiilor 

catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producție și epizotiilor” preconizată pentru 25 

martie, curent. 

Dl Sergiu Mihaliuc, Vicepreședinte CSE, șef Secție Situații Excepționale, loc.colonel al 

s/intern, a adus la cunoștința membrilor comisiei despre aprobarea Hotărârii de Guvern Nr. 420 

din 14 decembrie 2021 „Privind măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova 

pentru anul 2022”. Dumnealui a accentuat că în conformitate cu anexa nr.2 „Planul caledaristic 

de pregătire a Protecției Civile pentru anul calendaristic 2022”, pentru data de 23-24 martie este 

preconizat controlul stării Protecției Civile și desfășurarea aplicațiilor la Protecția Civilă sub 

conducerea președintelui Comisiei pentru Situații Excepționale a RM. La fel, a exprimat ideea că 

raionul Sîngerei este primul raion unde vor fi petrecute aplicațiile și acestea vor participa comisia 

CSE, Punctul de dirijare, serviciile protecției civile și alte formațiuni ce fac parte din cadrul 

protecției civile.  

Dl Sergiu Mihaliuc, a specificat că reprezentanții Agenției pentru Supraveghere Tehnică vor 

verifica în teritoriu toate actele la protecția civilă. În acest sens, a intervenit cu rugămintea de a fi 



revizuite și actualizate mapele la protecția civilă, iar pentru aceasta specialiștii Secției Situații 

Excepționale sunt dispuși să ofere ajutor și consultanță.  

Ulterior, dumnealui detaliat a vorbit despre aplicațiile practice ce urmează să se petreacă la 25 

martie, despre faptul că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis metodologia 

de efectuare a acestora, iar la moment se pregătește planul, formațiunile și ghidul care vor ajuta 

în defășurare.  

În acest context, a vorbit despre necesitatea pregătirii unei grupe de pregătire a aplicației, 

intervenind cu rugămintea către șefii serviciilor să delege o persoană care va fi implicată în 

domeniul dat. Ulterior, detaliat a menționat despre fiecare punct din Planul desfășurării 

aplicațiilor la Protecția Civilă, accentuînd că dacă sunt sunt modificări sau completări să fie 

vociferate pentru a fi introduse. (se anexează). A mai reiterat că rolul Punctului de dirijare este 

de a acumula informația, generaliza și planifica modalitatea acțiunilor comisiei CSE și a forțelor 

serviciilor pentru lichidarea consecințelor. 

Referitor la lipsa bucătăriei de cîmp, a reiterat despre propunerea ca alimentația să fie făcută pe 

teritoriul Spitalului raional Sîngerei, deoarece cantina instituției activează permanent iar în caz 

de distrugeri, sinistrații pot fi plasați în sălile de sport mai mari din instituțiile de învățămînt din 

oraș.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a propus ca în cazul deteriorării bucătăriei spitalului, se 

se ducă discuții cu Secția Militară care ar putea asigura pe moment o bucătărie de cîmp.  

Dna Ludmila Țarălungă, specialist principal Secția Administrativ Militară, a stipulat că 

pentru aceasta este nevoie de adresat un demers către aceștea.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a menționat că pentru desfășurarea aplicației este 

necesar de a fi alocate mijloace financiare care vor acoperi combustibilul, mîncarea, etc. și că ar 

fi necesar de a instala un cort pe teritoriul spitalului.  

Dl Sergiu Mihaliuc, șef Secție Situații Excepționale, a vorbit despre posibilitatea instalării 

cortului pe teritoriul spitalului, deoarece dispun de spațiu necesar pentru amplasarea acestuia cît 

și pentru parcarea autobuselor și echipelor de intervenție antrenate în aplicație. Respectiv, a doua 

ședință a comisiei CSE se întrunește în cort, unde președintele Punctului de dirijare pregătește 

raportul iar președintele CSE urmărește toate neconcordațele întîmpinate în timpul desfășurării 

aplicațiilor și le declară, după care grupa de evaluare se expune referitor la aplicație. La fel, a 



spus despre insuficiența tehnicii grele. 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a specificat că în raion sunt SA Drumuri Bălți, dotate cu 

tehnică necesară, iar în caz de o situație excepțională vor fi identificată tehnică pentru 

intervenție.  Dumnealui a accentuat despre necesitatea persoanei de legătură din cadrul fiecărui 

serviciu care va fi la curent cu tot ce urmează să se desfășoare. În funcție de situația apărută, este 

necesar să se facă apel la responsabilitate, intervenție rapidă pentru elucidarea tuturor 

consecințelor.  

Dl Sergiu Mihaliuc, șef Secție Situații Ecxepționale, a spus că componența Punctului de 

dirijare este necesar de a fi completată. Fiecare șef din serviciile incluse în componența Comisiei 

pentru Situații Excepționale trebuie să delege cîte o persoană în Punctul de dirijare în scopul 

planificării și generalizării acțiunilor.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a solicitat dlui Sergiu Mihaliuc să informeze fiecare 

serviciu cum trebuie să se implice, astfel încit să existe o conlucrare eficientă. 

Dl Tudor Tutunaru, vicepreședinte CSE, a menționat că în contextul internațional nu s-a 

vorbit nimic despre acțiunile ce se întreprind pe timp de război. În caz de situație excepțională 

telefonia mobilă poate să cadă, obiectivele strategice nu sunt protejate iar cetățenii nu sunt 

informați. A stipulat că se necesită instalarea mai multor puncte unde sunt corturi, locuitorii să 

fie antrenați și informați unde să apeleze.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a vorbit despre necesitatea unei hărți cu identificarea 

punctelor de adăpost și stabilirea unui plan de acțiuni bine definit. Totodată, a pus accent pe 

informarea corectă a cetățenilor, căci în contextul situației din țară să fie instalată panica.   

Dl Tudor Tutunaru, vicepreședinte CSE, a întrebat dacă rezerviștii sunt implicați în acțiunile 

preconizate pentru protecția civilă și dacă aceștea sunt instruiți să intervină  

Dna Ludmila Țarălungă, specialist principal Secția Administrativ Militară, a informat 

membrii comisiei că rezervștii sunt ridicați doar în baza unei Hotărîri de Guvern, astfel 

primordial se lucrează cu rezerviștii care au pregătire militară.  

Dl Grigore Corodel, președintele CSE, a stipulat că la moment este necesară mobilizarea 

maximă pentru desfăurarea aplicațiilor preconizate pentru 23-25 martie. Ulterior, a menționat 

despre necesitatea întocmirii unui plan de acțiuni pentru intervenție în caz de situații de urgență. 



Dl Arcadie Covaliov, membru CSE, a spus că toate acțiunile stipulate astăzi sunt bine venite în 

condițiile stării actuale din lume cînd din pandemia fricii de Covid-19 s-a trecut la pandemia 

fricii de război.  A propus, dlui Sergiu Mihaliuc, șef Secție Situații Excepționale să remită prin 

intermediul poștei electronice toată informația relatată în ședință cu stipularea acțiunilor clare ce 

trebuie desfășurate de către primăria orașului Sîngerei. Atfel vor putea fi informați prin 

intermediul rețelelor de socializare și cetățenii despre toate acțiunile ce urmează.  

Dl Grigore Corodel, președinteCSE,  a relatat că există evidența tehnicii grele ținută de către 

Secția Administrativ Militară iar în caz de necesitate se face o solicitare pentru a fi utilizată în 

manevre. La fel, a accentuat despre necesitatea deplasării la fața locului pentru a se face o 

inventariere a acesteia, pentru a cunoaște situația la moment.  

Dna Ludmila Țarălungă, Secția Administrativ Militară, a informat că se acționează doar 

atunci cînd este declarată stare de război, pe cînd SSE conform legislației, la fel trebuie să aibă 

evidența agenților economici care dispun de tehnică grea iar Comsia CSE trebuie să aibă un  plan 

de acțiuni căci Ministerul Apărării acționează doar dacă este nevoie de forțele armate.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a accentuat că toate aplicațiile pentru protecția civilă au 

intenția de a pregăti pentru intervenție. Menirea comisiei date este de a salva vieți omenești 

atunci cînd se întregistrează situațiile de risc.  

Dl Arcadie Covaliov, membru CSE, a intervenit cu întrebarea către dl Sergiu Mihaliuc, șef 

Secție Situații Excepționale, despre sursele financiare preconizate de către stat pentru 

desfășurarea aplicațiilor. 

Dl Sergiu Mihaliuc, șef Secție Situații Excepționale, a menționat că toate aplicațiile și 

intervențiile pentru lichidarea situațiilor excepționale se fac din bugetele locale. Aceasta fiind 

stipulat în Legea privind protecția civilă și în Hotărîrea de Guvern cu privire la aplicații. De 

aceea, sistematic se organizează cursuri de pregătire la protecția civilă la care trebuie să participe 

reprezentanți din toate primăriile pentru a acumula cunoștințe și a informa ulterior corect 

primarii localităților.  

Referitor la tehnica grea din localități, dumnealui a reamintit că prin Dispoziția Președintelui 

CSE a raionului Sîngerei, toți primarii au primit indicația de a evalua toată tehnica grea de pe 

teritoriul primăriilor și de a încheia contracte cu deținătorii de tehnică grea și cu stațiile de 

alimentare cu combustibil ca în caz de necesitate să poată interveni cu transmiterea contractelor 

către SSE. În acest caz poate fi efectuată evidența și mai apoi informat președintele raionului. 



Totodată în planul desfășurării aplicațiilor la protecția civilă, majoritatea aplicațiilor se 

desfășoară în orașul Sîngerei, deoarece este capitala raionului, de aceea este implicat primarul.   

După aprobarea planului aplicației de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va fi 

emis și un Ghid care va curpinde toate acțiunile. Referitor la anunțarea populației despre 

petrecerea aplicațiilor va informa informa mass media, site-ul Consiliului raional.  

Dl Vasile Luca, membru CSE, a informat că angajații insituției Nord Gaz sunt pregătiți și 

instruiți pentru a interveni în situații excepționale.  

Dl Octavian Banaru, membru CSE, a menționat că la moment toate discuțiile sunt axate pe 

aplicații, dar în viață pot fi înregistrate situații reale, precum un cuntremur de pămînt și este 

necesară intervenție reală. În acest context, a propus de verififcat dacă bucătăria de cîmp de la 

„COMSUMCOOP” Vrănești este funcțională, atunci aceasta să fie transmisă la spital sau de 

achiziționat una nouă și transmisă acestei instituții medico sanitară publice.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a spus că se necesită discuții cu dl Ion Timoftică 

referitor la funcționalitatea acesteia.   

Dna Ludmila Țarălungă, Secția Administrativ Militară, a întrebat cu se va acționa în caz că 

se deteriorează apeductul.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a informat că Consiliul raional a achiziționat o cisternă 

cu capacitatea de 3 t care se află la Romanovca.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a propus să se ia act de chestiunea cu privire la  

măsurile de pregătire pentru desfășurarea controlului stării protecției civile în raionul Sîngerei la 

data de 23-24 martie, cît și desfășurarea aplicației la protecția civilă cu tema „Acțiunile organelor 

de conducere și forțelor protecției civile ale raionului la organizarea lichidării consecințelor 

cutremurului de pămînt, inundațiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producție și 

epizotiilor” preconizată pentru 25 martie, curent. 

S-A VOTAT: UNANIM 

 

2. Analize, propuneri, întrebări diverse 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a propus de a fi alocate mijloace financiare în sumă de 

25 mii lei pentru buna desfășurare a controlului stării protecției civile în raionul Sîngerei la data 

de 23-24 martie, cît și desfășurarea aplicației la protecția civilă cu tema „Acțiunile organelor de 



conducere și forțelor protecției civile ale raionului la organizarea lichidării consecințelor 

cutremurului de pămînt, inundațiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producție și 

epizotiilor” preconizată pentru 25 martie, curent, solicitînd membrilor comisiei propuneri în 

acest sens.  

Propuneri nu au fost înregistrate.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a supus votului propunerea de a aloca din fondul de 

rezervă a raionului 25 mii lei pentru buna desfășurare a controlului stării protecției civile în 

raionul Sîngerei la data de 23-24 martie, cît și desfășurarea aplicației la protecția civilă cu tema 

„Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile ale raionului la organizarea 

lichidării consecințelor cutremurului de pămînt, inundațiilor catastrofale, alunecărilor de teren, 

avariilor de producție și epizotiilor” preconizată pentru 25 martie, curent. 

S-A VOTAT: UNANIM. 

 

În conformitate cu cele expuse în cadrul şedinţei CSE: 

                                                                          

S-A HOTĂRÎT: În temeiul Legii Republicii Moldova nr. 271-XIII din 09.11.1994 ,,Cu 

privire la Protecţia Civilă”, Hotărîrea Guvernului nr. 1340 din 04.12.2001 ,,Cu privire la Comisia 

pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova”, Hotărîrea Guvernului RM nr. 420 din 

14.12.2021 „Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru 

anul 2022” cît și în baza Planului de pregătire în domeniul protecţiei civile a r. Sîngerei pentru 

anul 2022 coordonat de vicepreședintele CSE a R.Moldova – șeful Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență al MAI, RM şi aprobat de Preşedintele Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale a r-lui Sîngerei cît și a Dispoziției nr.7 din 17.02.2022 a președintelui CSE Sîngerei 

„Cu privire la pregătirea și desfășurarea ședinței ordinare a CSE a raionului Sîngerei”, ținînd 

cont de propunerile membrilor CSE, în scopul asigurării desfășurării eficiente a activității, 

CSE:ţinînd cont de propunerile membrilor CSE, în scopul asigurării desfăşurării eficiente a 

activităţii, CSE: 

 

 

 



 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se ia act de informația dlui Sergiu Mihaliuc, locotenent-colonel al s/intern, șef al Secției 

Situații Excepționale privind măsurile de pregătire pentru desfășurarea controlului stării 

protecției civile în raionul Sîngerei la data de 23-24 martie, cît și desfășurarea aplicației la 

protecția civilă cu tema „Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile ale 

raionului la organizarea lichidării consecințelor cutremurului de pămînt, inundațiilor 

catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producție și epizotiilor” preconizată pentru 

25 martie, curent. 

2. De alocat din Fondul de rezervă a raionului mijloace financiare în sumă de 25 000 (două 

zeci și cinci mii) lei pentru desfășurarea aplicației la protecția civilă cu tema „Acțiunile 

organelor de conducere și forțelor protecției civile ale raionului la organizarea lichidării 

consecințelor cutremurului de pămînt, inundațiilor catastrofale, alunecărilor de teren, 

avariilor de producție și epizotiilor” preconizată pentru 25 martie 2022. 

3. Direcția Finanțe (dl O. Banaru), va aloca mijloacele financiare din Fondul de rezervă a 

Consiliului raional.  

4. Responsabil pentru informarea și executarea prezentei Hotărâri se desemnează dl Grigore 

Corcodel, președintele Comisiei raionale pentru Situații Excepționale. 

5. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința membrilor CSE, a persoanelor responsabile de 

anumite activități, precum și la cunoștința publică prin plasarea pe pagina web a 

Consiliului raional Sîngerei. Prezenta hotarire se pune in sarcina presedintelui raionului 

singerei 

 

 

 

 

 

S-A DECIS: 

 

1.1.  Se ia act de informațiile prezentate de raportori conform ordinii de zi. 

1.2.  Se obligă persoanele responsabile și factorii de decizie conform hotărîrii să 

întreprindă   acțiunile puse în sarcină. 



1.3.  Prezentul proces-verbal urmează a fi adus la cunoștința Secției Situații 

Excepționale Sîngerei, precum și la cunoștința publică prin plasarea pe pagina web a 

Consiliului raional Sîngerei.  

 

 

 

Președintele CSE Sîngerei                                               Contrasemnează: 

Grigore Corcodel                                                              Șel al SSE Sîngerei,  

                                                                               Locotenent-colonel al s/intern 

                                                        Sergiu Mihaliuc 

 

 

                                                                        Secretarul CSE Sîngerei  

                                                                 Mariana Bencovschi 

 


