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PROCES-VERBAL nr. 2 

 

al şedinţei extraordinare a Comisiei pentru Situaţii Excepționale Sîngerei 

 

din 25.02.2022 

 

 

Total membri ai Comisiei: 30 (conform listei) 

 

Prezenți: 21 

         Absenţi: 9 

 

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. Dispoziția nr.1 din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova. 

Raportor: Dl Grigore Corcodel, președintele Comisiei pentru Situații Excepționale. 

2. Analize, propuneri, întrebări diverse. 

 

 

 

 

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 
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AU LUAT CUVÎNT: 

1. Dispoziția nr.1 din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova. 

Președintele CSE, dl Grigore Corcodel, a salutat audiența, subliniind că întrunirea de urgență 

este legată de introducerea de către Parlamentul Republicii Moldova a stării de urgență pe întreg 

teritoriul țării pentru 60 de zile. În acest context, de la raioane se solicită acordarea ajutorului 

persoanelor refugiate din zona de conflict armat, Ucraina. Scopul ședinței de astăzi este de a 

identifica locații unde se vor adăposti persoanele cît și stabilirea numărului de persoane care pot 

fi cazate la moment. Dumnealui, a intervenit cu rugămintea către membrii CSE pentru a se 

expune și a veni cu propuneri referitoare la cazarea persoanelor. Totodată, dumnealui a pus 

accent că acestea trebuie să fie asigurate cu conexiune la încălzire, energie electrică, bloc 

alimentar și sanitar.   

Ulterior, a informat membrii CSE despre discuțiile purtate cu dl Vasile Cosovan, membru CSE, 

care este gata să găzduiască circa 60 persoane în Hotelul „Consulado” și Școala duminicală 

creștină din oraș, atenționînd că în alte centre raionale deja sunt refugiați.  

La fel, a mai menționat despre Casele de Cultură care se încălzesc, precum cele din or. Sîngerei, 

Biruința, Coșcodeni, Bilicenii Vechi, Școala Muzicală și Școala de Sport „Dumitru Atanasov” 

din oraș.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a adresat întrebare către dl Vasile Malcoci, șef 

interimar IMSP Spitalul raional Sîngerei, referitoare la numărul de paturi disponibile pentru a 

asigura cazarea.  

Dl Vasile Malcoci, a propus ca persoanele să fie cazate la Școala Specială din satul Răzălăi. La 

fel a informat că este posibilă pregătirea a 25 paturi iar alte 25 pot fi pregătite în altă anexă a 

spitalului, unde anterior a fost amplasată secția de boli cronice.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a întrebat dacă în fostul bloc administrativ pot fi 

organizate locuri amenajate.  

Dl Vasile Malcoci, a informat că acest bloc la moment nu este conectat la lumină și încălzire, 

dar în perspectivă ar fi posibilă conectarea lui. 

Dl Cristian Căinărean, șef adjunct al OT Bălți, a menționat despre discuțiile purtate cu dl 

Mihail Cucoș, director Tabara de copii din Sîngerei care a spus că instituția dispune de 100 

locuri pentru cazare și este dotată cu reșouri. La fel, a vorbit despre discuțiile cu dl Oleg Rotaru, 



primar al s. Pepeni care a spus despre posibilitatea cazării a 80 persoane în Școala Auxiliară din 

s. Răzălăi, fiind necesară preîntîmpinarea pentru ca aceasta să fie încălzită,  cît și despre faptul că 

Centrul de Tineret din Alexandreni dispune de 30 locuri. 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a spus că la moment trebuie pus accentul pe instituțiile 

care deja sunt încălzite și dotate cu bloc alimentar, pentru a fi analizate toate opțiunile existente, 

întreprinse verificări și stabilite condițiile necesare. 

În acest context, a adăugat că în cazul înregistrării mai multor solicitări, trebuie luată în calcul 

posiblilitatea amenajării instituțiilor de învățămînt, deoarece sălile sportive se încălzesc, totodată 

dispun de blocuri alimentare și de sanitație. La fel, trebuie purtate discuții cu agenții economici 

din raion care pot asigura alimentația. Spre exemplu, Școala Sportivă „Dumitru Atanasov” 

dispune de 25 paturi.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a întrebat dacă toți membrii dispun de conexiune la 

viber pentru a evita pierderile de timp pentru întruniri, pe această platformă să fie soluționate mai 

rapid chestiune stringente. A îndemnat membrii comisiei să intervină prompt.  

Dl Octavian Banaru, membru CSE, a propus ca locația și tabăra de copii din satul Petrovca.  

Dl Iulian Erimei, vicepreședinte CSE, a menționat că aceasta este în stare avariată, fără 

conexiune la apă și lumină.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a specificat și despre Tabăra de vară „Conceb-Speranța” 

din satul Rădoaia care în urma discuțiilor cu primarul localității au confirmat despre 

disponibilitatea cazării a 50 persoane.  

Dl Tudor Tutunaru, vicepreședinte CSE, a propus că pînă nu o să fie necesitate stringentă în 

insituțiile de învățămînt să nu fie cazați sinistrații deoarece derulează procesul de învățămînt. 

Totodată ar fi benefic axarea pe locurile dotate, unde este posibilitatea de plasare, de ex. la 

Școala Auxiliară din s. Răzălăi. Dumnealui a spus că se necesită de identificat bucătari și 

personalul necesar care să acorde servicii. A propus să se divizeze membrii CSE în grupuri 

pentru a monitoriza situația din toate locațiile menționate.  

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

s/intern, a propus ca în cazul cînd vor fi cazate persoane în Căminul Liceului Teoretic ”Mihai 

Eminescu”, există posibilitatea discuțiilor cu agentul economic „AgroServ” care să asigure 

alimentația acestora.  



Dl Grigore Corocodel, președinte CSE, a vorbit despre necesitatea identificării locurilor 

apropiate de cazare, pentru a facilita procesul de asigurare cu hrană a persoanelor.  

Dl Vasile Luca, membru CSE, a reiterat ideea plasării persoanelor refugiate în afara orașului.  

Dna Maria Bajura, membru CSE, a spus că există probabilitatea condițiilor neadecvate în 

Școala Auxiliară din satul Răzălăi, deoarece ani buni acolo nu a trăit nimeni.  

Dl Arcadie Covaliov, primar or. Sîngerei, a spus că trebuie în mod de urgență decis unde vor 

merge acești oameni, căci deja sunt multe solicitări de la șoferii din oraș să se deplaseze pentru 

a-i aduce de la vamă. La fel, trebuie purtate discuții cu agenții economici dispuși să ofere 

mîncare cetățenilor străini cît și despre necesitatea creării unui Centru de comandă.  

Dna Elvira Tronciu, membru CSE, a menționat despre necesitatea unui centru de triere a 

persoanelor.  

Dl Vasile Malcoci, membru CSE, a specificat că reprezentanții Guvernului au venit cu 

rugămintea către persoanele fizice să evite deplasările spre vamă pentru că refugiații vor fi aduși 

centralizat.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a atenționat că toată informația se solicită la moment de 

Inspectoratul General al Poliției și ulterior de către ei vor fi repartizați refugiații în centrele 

raionale. A concluzionat că la moment raionul Sîngerei este dispus să găzduiască 150 persoane 

iar Grupul de lucru al CSE raionale, se va deplasa urgent în toate instituțiile menționate pentru a 

discuta și monitoriza posibilitățile de cazare. În caz de solicitări suplimentare se vor deplasa la 

Rădoaia, Răzălăi și Spitalul raional pentru a asigura spațiul de recepționare.  

Dl Gheorghe Balea, medic principal Centrul de Sănătate Publică Bălți (Sîngerei), s-a expus 

în privința infecțiilor, reiterînd că medicii sunt dispuși să intervină să le acorde ajutor medical, 

astfel cetățenii străini vor fi testați și verificați.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a intervenit cu solicitarea către dl Cristian Căinărean, 

șef adjunct OT Bălți de a ține legătura în ceea ce privește Hotărîrile la nivel central și modul de 

intervenție. Dumnealui a făcut apel la consolidare și implicare pentru a gestiona această perioadă 

cît mai eficient.  

Dna Maria Bajura, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familie, a informat că în 

Dispoziția nr.1 din 24.02.2022 a CSE RM este vizată și asistența socială. În acest sens, este 

implicată direct în organizarea Centrului temporar de plasament pentru refugiați. La moment, se 



așteaptă un regulament cadru de funcționare a acestora, cu probabilitatea implicării angajaților 

Direcției Asistență Socială pentru acordarea ajutorului.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a subliniat că trebuie depuse toate eforturile pentru 

asigurarea cu condiții de trai cît și mobilizarea medicilor și a specialiștilor pentru acordarea 

suportului psihologic.  

Dl Tudor Tutunaru, vicepreședinte CSE, a propus ca persoanele să fie repartizate corect să se 

identifice dacă persoanele rămîn a fi cazate în Sîngerei sau trec tranzit.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a menționat ca în perspectivă să fie analizată ideea 

creării unui  punct de colectare a ajutoarelor în depedență de numărul și categoria de vîrstă a 

persoanelor plasate. 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a propus să se ia act de Dispoziția Nr. 1 din 24 februarie 

2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.  

 

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.9 din 25.02.2022 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: 

 



3. Se ia act de Dispoziția nr.1 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 

din 24 februarie 2022.  

4. Se pune în sarcina membrilor Comisiei raionale pentru Situații Excepționale de a 

identifica Centre provizorii  și a crea condiții prielnice pentru cazarea fluxului de străini 

din Ucraina.  

5. Se pune în sarcina Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei (dna Maria Bajura) 

de a identifica asistenți sociali comunitari și lucrători sociali, pentru a oferi servicii de 

asistență umanitară pentru refugiați.  

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

Corcodel, președintele Comisiei raionale pentru Situații Excepționale. 

7. 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.  

 

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 

 


