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PROCES-VERBAL nr. 3 

 

al şedinţei extraordinare a Comisiei pentru Situaţii Excepționale Sîngerei 

 

din 04.03.2022 

 

 

Total membri ai Comisiei: 30 (conform listei) 

 

Prezenți: 24 

         Absenţi: 6 

 

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.5 din 2 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova. 

2. Dispoziția nr.10 din 3 martie 2022 „Cu privire la modificarea componenței Comisiei 

pentru Situații Excepționale a raionului Sîngerei„ a președintelui Comisiei pentru Situații 

Excepționale a raionului Sîngerei. 

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

3. 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.5 din 2 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova. 

 

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

generată de emiterea Dispoziției nr.5 din 2 martie 2022 a CSE a RM. Astfel, dumnealui a 

menționat că pct. 2 din prezenta dispoziție prevede întrunirea în termen de cel mult 24 de ore de 

la fiecare ședință a Comisiei pentru situații excepționale pentru a adopta măsuri întru asigurarea 

implementării deciziilor CSE, iar pct. 3 ne vorbește despre faptul că reprezentantul Guvernului în 

teritoriu și/sau adjuncții acestora vor fi în mod obligatoriu membrii și vicepreședinți ai comisiilor 

pentru situații excepționale ale autorităților administrației publice locale cu dreptul de a convoca 

ședința acesteia. La fel, a făcut referire și la pct.4 precum că Comisiile pentru situații 

excepționale ale Autorităților Administrației Publice Locale se vor întruni și vor efectua analiza 

spațiilor ce pot fi utilizate pentru plasarea temporară a refugiaților și vor informa, în termen de 

12 ore, Comisia pentru situații excepționale despre spațiile identificate, starea acestora și lista de 

necesități pentru amenajarea lor și funcționarea acestora. 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a subliniat că prin Dispoziția nr.11 din 03.03.2022, a 

președintelui CSE, au fost operate modificări ale componenței comisiei CSE, astfel a menționat 

că dl Cristian Căinărean, șef adjunct al OT Bălți deține în cadrul CSE funcția de 

vicepreședinte al Comsiei cu dreptul de a convoca ședința acesteia.  

Ulterior, a trecut la întrebarea a doua ce prevede identificarea și analiza spațiilor suplimentare ce 

pot fi utilizate pentru plasarea temporară a refugiaților. Dumnealui a reamintit despre 

deschiderea Centrelor de plasament temporar în incinta Taberei de vară „Emanuel” și Centrului 

„Elim” din or. Sîngerei. A adresat întrebare dnei Maria Bajura, șef Direcția Asistență Socială și 

Protecție a Familiei despre capacitatea acestora la moment.  

Dna Maria Bajura, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, a informat că 

primul centru deschis a fost la Tabăra de vară „Emanuel” cu capacitatea de 30 locuri, la moment 

în acesta fiind plasați 41 refugiați. În acest sens a fost făcut un nou demers către Agenția 

Națională pentru Asistență Socială, cu privire la mărirea capacității de la 30 la 60 persoane în 

coordonare cu proprietarul Taberei, fiind în așteptarea Ordinului. La fel, a informat că al doilea 



centru deschis este la „Elim Moldova” cu capacitatea de 20 locuri, iar în baza unui nou demers a 

fost solicitat mărirea capacității de la 20 la 30 de persoane.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a întrebat ce condiții sunt în aceste centre cît și despre 

necesitățile acestora. 

Dna Maria Bajura, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, a informat că 

condițiile sunt foarte bune, astfel, în Tabăra „Emanuel” fiind plasați refugiații în două case în 

camere separate, cu servicii catering de alimentație, fiind rezerve de produse alimentare venite ca 

donații din partea cetățenilor. Detergenți, deasemenea sunt rezerve din donații. Personalul este  

nonstop antrenat în activitatea acestor centre,  fiind întocmită o listă specială unde sunt notate 

toate doleanțele și necesitățile refugiaților. Totodată dumneaei a relatat o situație neplăcută în ce 

privește cazarea unei familii de romi în centrul de plasament temporar „Elim Moldova” care 

solicită bani.  

Dl Vasile Cosovan, membru CSE, și-a exprimat îngrijorarea față acțiunile acestei familii, 

existînd probabilitatea înregistrării furturilor de la refugiații plasați.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a întrebat de către cine au fost aduși. 

Dna Maria Bajura, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, a spus că au fost 

aduși de către un cetățean care s-a adresat și anterior dar a fost refuzat. A informat că aceștea au 

dublă cetățenie pașaport ucrainean și MDA, vorbesc limba română, originar din Mîndrești, r. 

Telenești, însă în conformitate cu Regulamentul nu este temei legal de a nu-i gaza.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a întrebat de dl Vasile Cosovan dacă Centrul „Elim 

Moldova” este asigurat cu plapumi și albituri, la care a primit un răspuns afirmativ. Mai apoi a 

întrebat dacă în contextul înregistrării mai multor semnale despre comportamentul inadecvat a 

unor refugiați, în centrele din Sângerei au fost depistate așa cazuri. 

Dna Maria Bajura, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, a informat că așa 

cazuri nu au fost înregistrate.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a întrebat dacă pot fi cazați doar femei și copii la care 

dna Maria Bajura a răspuns că nu este posibil.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a solicitat informații despre modul de plasare a 

refugiaților.  



Dna Maria Bajura, șef DASPF, a informat că există o bază de date în cadrul Ministerului 

Muncii și Protecției Sociale, unde sistematic sunt completate date cu privire la centrele de 

plasament create în raion, numărul locurilor disponibile, fiind un număr unic de telefon la nivel 

central unde voluntari care se ocupă cu transportarea refugiaților apelează și coordonează 

plasarea acestora.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a îndemnat la vigilență și maximă atenție în momentul 

plasării refugiaților, deoarece sunt multe persoane care pot personal să își achite cazarea iar alții 

nu au nici măcar bani pentru alimente. A spus despre necesitatea asigurării pazei la Centrele de 

plasament temporar de către colaboratorii IP Sîngerei iar toate donațiile în scopul siguranței să 

fie centralizat prin DASPF.  

Dl Vasile Cosovan, membru CSE, a vorbit despre necesitatea unui post al poliției 24h/24 la 

Centrele de plasament temporar.  

Dl Arcadie Covaliov, membru CSE, s-a expus referitor la familia de romi care se află acum în 

plasament, despre necesitatea documentării acesteia de către poliție.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a menționat să se implice toți factorii de decizie, să fie 

verificate actele, făcută interpelare la ASP pentru a verifica dacă cetățenii au viză de reședință în 

RM, de identificat dacă au bunuri imobile în proprietate pentru a fi evitate astfel de escrocherii.  

Dl Anatolie Motruc, membru CSE, a  propus să fie verificate pașapoartele ucrainești, dacă este 

aplicată în ele ștampila de intrare în RM. 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a reiterat că în momentul cînd se înregistrează cazuri de 

distabilizare, agresivitate sau comportament inadecvat în rîndul refugiaților să fie imediat apelate 

organele de ordine. A concluzionat că pînă la moment s-a mers pe scenrariul 1 în cadrul căruia 

au fost deschise două Centre de plasament temporar în or. Sîngerei. Cu privire la identificarea 

unor noi spații locative pentru plasarea refugiaților, dumnealui s-a expus că deja se va merge pe 

scenariul doi. În acest context, a menționat despre discuțiile purtate cu primarul satului Rădoia 

de a caza persoanele în Tabăra de la Rădoaia care poate oferi 50 de locuri în cazul în care se va 

înregistra un număr crescut de persoane refugiate care solicită adăpost. Dacă se vor suplini aceste 

locuri vor fi identificate  Săli sport care pot fi amenajate.  

Dna Maria Bajura, șef DASPF, a intervenit cu rugămintea ca spațiile identificate să fie cît mai 

aproape de or. Sîngerei, deoarece angajații direcției sunt antrenați direct în desfășurarea 

activității centrelor.  



Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a solicitat membrilor comisiei să intervină cu propuneri 

la acest subiect.  

Dl Iulian Erimei, vicepreședinte CSE, a propus ca refugiații să fie cazați la Școala Sportivă 

„Dumitru Atanasov” din oraș care dispune de 25 locuri.  

Dna Maria Bajura, șef DASPF, a propus să fie cazați în fosta Grădiniță din s. Copăceni care 

este dotată cu sobe.  

Dl Tudor Tutunaru, vicepreședinte CSE, a menționat că în instituții de învățământ ar trebui să 

fie cazați numai în cazuri de maximă necesitate. 

Dl Vitalie Tabarcea, membru CSE, a informat că în s. Rădoaia este a doua Tabără.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a spus că toate taberele sunt private iar fără permisiunea 

directorului nu poate fi cazat nimeni iar din discuțiile telefonice doar o Tabără a oferit 

permisiunea.  A menționat ca să fie raportat că este posibilă extinderea de maxim 100 locuri în 

Școala de Sport „Dumitru Atanasov” din or. Sîngerei și în Tabăra de odihnă din s. Rădoia.  

Dl Octavian Banaru, membru CSE, a propus ca alternativă Sala de Sport a Liceului Teoretic 

„Mihai Eminescu” din or. Sîngerei.  

Dna Maria Bajura, șef DASPF, a atenționat că nu este posibil deoarece sala de sport nu 

dispune de bloc sanitar. 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a exprimat ideea identificării din start, dacă persoanele 

doresc să rămînă un timp mai îndelungat, atunci să fie cazate în Tabără din Rădoaia, iar Centrele 

din plasment din oraș, să fie destinate perntru persoanele care rămîn o scurtă durată de timp.  

Dna Maria Bajura, șef DASPF, a menționat că în raion sunt 11 familii disponibile să 

găzduiască refugiați. În familii ar putea să fie cazați refugiați pe termen scurt, deoarece sunt 

multe cheltuieli.  

Dl Vitalie Tabarcea, membru CSE, a propus ca în componența comisiei să fie adăugat ca 

membru suppliant dl Găleanu Nicolae, pe perioada aflării în concediu medical al dlui Golban 

Valeriu, șef ANSA.  

Totodată, a venit cu un apel către membrii CSE la responsabilitate și intervenție operativă în 

grupul viber, pentru a minimiza timpul destinat informării acestora despre o eventuală ședință. 



Dna Eleonora Tartacovschi, membru CSE, a informat că asistența medicală primară a delegat 

cîte un specialist pentru Centrele de plasament temporar a refugiaților care va acorda asistență 

medicală la necesitate.  

Alte propuneri nu au fost înregistrate.   

 

Grigore Corcodel, președinte CSE, a propus să se ia act de Dispoziția Nr. 5 din 2 martie 2022 

a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și Dispoziția nr.10 din 3 martie 

2022 „Cu privire la modificarea componenței Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului 

Sîngerei„ a președintelui Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Sîngerei.  

Totodată, luând în considerație majorarea semnificativă a numărului de refugiați ce solicită 

adăpost provizoriu, se stabilește posibilitatea cazării suplimentare în Tabăra de vară „Prietenie” 

din s. Rădoaia și Școala de Sport „Dumitru Atanasov” din or. Sîngerei.  

 

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.11 din 03.03.2022 a președintelui CSE 

Sîngerei „Cu privire la pregătirea și desfășurarea ședinței extraordinare 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 Dispoziția nr.5 din 2 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova. 



2. Se ia act de Dispoziția nr.10 din 3 martie 2022 „Cu privire la modificarea componenței 

Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Sîngerei„ a președintelui Comisiei 

pentru Situații Excepționale a raionului Sîngerei.  

3. Luând în considerație majorarea semnificativă a numărului de refugiați ce solicită adăpost 

provizoriu, se stabilește posibilitatea cazării suplimentare în Tabăra de vară „Prietenie” 

din s. Rădoaia și Școala de Sport „Dumitru Atanasov” din or. Sîngerei.  

4. 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 în cazul deschiderii unor noi Centre de plasament 

provizoriu.   

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

Corcodel, președintele Comisiei raionale pentru Situații Excepționale. 

6. 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 

 


