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PROCES-VERBAL nr. 4 

 

al şedinţei extraordinare a Comisiei pentru Situaţii Excepționale Sîngerei 

 

din 14.03.2022 

 

 

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. Aducerea la cunoștință a prevederilor Dispozițiilor nr. 6 din 3 martie 2022; nr. 7 din 4 

martie 2022; nr.8 din 7 martie 2022; nr.9 din 10 martie 2022 a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova. 

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

2.    Demersul nr.423 din 07.03.2022 al șefului Direcției Asistență Socială și Protecție a 

Familiei, cu privire la aprobarea instituirii Centrelor de plasament temporar pentru 

refugiați din or. Sîngerei, a Regulamentelor privind organizarea și funcționarea Centrelor 

și structura statelor de personal.  

 

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


Raportor: Dna Maria Bajura, șef DASPF  

3. Analize, propuneri, întrebări diverse. 

 

 

AU LUAT CUVÎNT: 

1. Aducerea la cunoștință a prevederilor Dispozițiilor nr. 6 din 3 martie 2022; nr. 7 din 4 

martie 2022; nr.8 din 7 martie 2022; nr.9 din 10 martie 2022 a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova. 

 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a salutat audiența, menționînd că necesitatea întrunirii 

de astăzi este de a discuta prevederile Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova, nr. 6 din 3 martie 2022; nr. 7 din 4 martie 2022; nr.8 din 7 martie 2022; nr.9 

din 10 martie 2022 cît și Demersul nr.423 din 07.03.2022 al șefului Direcției Asistență Socială și 

Protecție a Familiei, cu privire la aprobarea instituirii Centrelor de plasament temporar pentru 

refugiați din or. Sîngerei, a Regulamentelor privind organizarea și funcționarea Centrelor și 

structura statelor de personal. 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a întrebat membrii CSE dacă au luat cunoștință de 

Dispozițiile CSE a RM, menționate și a specificat că multe din ele nu se reflecă asupra activității 

comisiei raionale, în acest sens nu survine necesitatea de întrunire după fiecare emitere a unei noi 

Dispoziții. A atenționat că toate Dispozițiile vor fi remise spre analiză de către secretarul 

comisiei CSE, prin intervediul grupului Viber și a propus ca în cazul în care se înregistrează o 

urgență, atunci membrii să se convoace la 24 h.   

În acest context, a solicitat membrilor prezenți să expună punctul de vedere în ceea ce privește 

necesitatea întrunirii ședinței la fiecare 24 h de la emiterea unei noi Dispoziții.  

Dna Maria Bajura, șef DASPF, a stipulat că nu vede necesitatea întrunirii deoarece fiecare 

cunoaște și se informează referitor la prevederile Dispozițiilor și ar fi mai optim întrunirea n 

cazul în care prevederile acestora necesită a fi puse în aplicare și de către CSE raională. 

Dl Iulian Erimei, vicepreședinte CSE, a propus la capitolul Diverse să fie introdusă în Ordinea 

de zi chestiunea ce ține de alocarea mijloacelor financiare destinate pentru cheltuielile 

neprevăzute. Dumnealui a specificat despre  înregistrarea unei situații de urgență, unde refugiații 

plasați în Centrele de plasament temporar din oraș au solicitat transport și a propus ca pe cardul 

CSE să fie alocați bani sau motorină în scopul evitării situațiilor neplăcute. 



Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a întrebat dacă este necesar ca prevederile Dispozițiilor 

CSE a RM să fie citite.  

Unanim, membrii CSE, au stipulat că nu este necesar.  

Dl Grigore Corcodel, președintele CSE, a propus să se ia act de prevederile Dispoziților nr. 6 

din 3 martie 2022; nr. 7 din 4 martie 2022; nr.8 din 7 martie 2022 și nr.9 din 10 martie 2022 ale 

Comsiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.  

S-A VOTAT: UNANIM 

2.    Demersul nr.423 din 07.03.2022 al șefului Direcției Asistență Socială și Protecție a 

Familiei, cu privire la aprobarea instituirii Centrelor de plasament temporar pentru 

refugiați din or. Sîngerei, a Regulamentelor privind organizarea și funcționarea 

Centrelor și structura statelor de personal.  

      Raportor: Dna Maria Bajura, șef DASPF  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a oferit cuvîntul dnei Maria Bajura, șef DASPF 

pentru a relata despre prevederile prezentului demers.  

Dna Maria Bajura, șef DASPF, a informat că în legătură cu instituirea stării de urgență, 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, au fost desemnați responsabili pentru 

prestarea serviciilor umanitare pentru refugiați. În acest context, dumneaei a informat că în 

ședințele anterioare au fost purtate discuții cu privire la deschiderea Centrelor de plasament 

temporar pentru refugiați însă nu a fost luată nici o decizie în acest sens. Totodată, a 

accentuat că zilnic se întrunesc în ședință cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției 

Sociale, unde a fost primită recomandarea ca aprobarea instituirii Centrelor de plasament 

temporar pentru refugiați să se regăsească și în Hotărîrea Comisiei raionale pentru Situații 

Excepționale. A specificat că recomandarea este în legătură cu faptul că se angajează unități 

de personal destinate pentru desfășurarea activității Centrelor de plasament iar în stare de 

urgență insitutirea unităților de personal care deja au fost angajate trebuie să se regăsească în 

Hotărîrea CSE.  

A informat că prin Demersul înnaintat către comisie se solicită aprobarea instituirii Centrului 

de plasament temporar pentru refugiați în Tabăra „Emanuel” din or. Sîngerei, cu capacitatea 

de 90 locuri și a accentuat că inițial Centrul era preconizat pentru 30 persoane, în contextul 

creșterii numărului de refugiați a fost înaintate Demersuri către Agenția Națională de 

Asistență Socială de mărire a capacității. Dumneaei a accentuat că dispune de toate Ordinele 



prin care Agenția Națională de Asistență Socială a aprobat deschiderea Centrelor de 

plasament temporar pentru refugiați.  

     La fel, a informat că al doilea Centru de plasament temporar pentru refugiați a fost deschis la         

„Elim Moldova” AO Societate de Binefacere din or. Sîngerei, cu capacitatea de 30 locuri, inițial 

a fost de 20 locuri și respectiv prin alt Demers către agenție a fost majorată capacitatea pînă la 30 

locuri.  

 Totodată, a propus să fie desemnată Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei 

responsabil pentru semnarea Contractului de comodat, locațiune, deoarece urmează să fie 

achitate facturile acestora în ceea ce ține cheltuielile de întreținere, alimentare cu energie 

electrică, termică.  

Ulterior, a informat că administrația Taberei de vară „Emanuel”, unde a fost deschis primul 

Centrul de plasament, refuză să semneze contractul de comodat cît și mijloace financiare pentru 

cheltuielile energiei electrice, lemne și cărbuni, solicitînd în acest sens să fie semnat un acord de 

parteneriat, fiind nevoie de asigurare doar cu unități de personal pentru buna desfășurare a 

activității Centrului.  

Dl Grigore Corcodel, președintele CSE, a solicitat o claritate privitoare la legalitatea aprobării 

insituirii Centrelor de plasament temporar pentru refugiați la data de 14 martie,  când ele au fost 

instituite la data de 2 și 3 martie și a solicitat membrilor CSE să se expună asupra acestui punct.  

Dna Maria Bajura, șef DASPF, a menționat că se votează aprobarea instituirea Centrelor cu 

data care au fost create.  

Dl Vitalie Tabarcea, membru CSE, a specificat că la moment în Republica Moldova este stare 

de urgență și nu vede o problemă dacă va fi votată instituirea Centrelor cu data din urmă iar în 

textul Hotărîrii CSE, trebuie să fie indicată aprobarea instituirii Centrelor de plasament temporar 

pentru refugiați cu data de 2 și 3 martie.  

Dna Maria Bajura, șef DASPF, a expus că în temeiul Ordinului nr. 21 din 2022 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Centrelor de plasament temporar 

pentru refugiați”, aprobat de Agenția Națională pentru Asistență Socială, direcția DASPF, a 

elaborat Regulamentele privind organizarea și funcționarea Centrelor deschise în or. Sîngerei și 

totodată structura statelor de personal în baza normelor minime ce ține de personal și cheltuieli 

minime pentru un refugiat timp de o zi, în ceea ce ține alimentația cît și asigurarea la cazare cu 

detergenți, produse de igienă personală, etc.  



A adăugat că în Centrul „Emanuel” a fost angajat un asistent social, responsabil de activitatea 

acestuia, 2 asistenți sociali, 2 îngrijitori de încăperi și 3 fochiști, în total fiind 8 unități de 

personal iar în Centrul „Elim” a fost delgat un asistent social comunitar din primăria or. Sîngerei, 

fiind insituite 2 unități de  asistenți sociali care asigură non stop suravegherea activității și 1 

îngrijitor de încăpere, total fiind 3 unități. În acest sens, a accentuat că DASPF, solicită aprobarea 

regulamentelor de către comisia CSE raională.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a menționat că în Hotărîrea CSE, vor fi incluse toate 

punctele menționate de către dna Maria Bajura, cu insitituirea Centrelor din data de 2 și 3 martie 

2022. 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a supus votului aprobarea insituirii Centrelor de 

plasament temporar pentru refugiați în Tabăra „Emanuel” din or. Sîngerei, cu capacitatea de 90 

locuri din 2 martie 2022  și „Elim Moldova” AO Societate de Binefacere din or. Sîngerei, cu 

capacitatea de 30 locuri din 3 martie 2022 cu aprobarea Regulamentelor privind organizarea și 

funcționarea acestora și structura statelor de personal.  

Totodată, pe perioada stării de urgență personalul antrenat direct în procesul de gestionare a 

fluxului migrațional din cadrul DASPF Sîngerei, vor beneficia de sporul de compensare pentru 

munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate, în conformitate cu art.1391 al Codului 

muncii.   

S-A VOTAT: UNANIM 

 

3. Analize, propuneri, întrebări diverse. 

Dl Grigore Corcodel, președintele CSE, a pus în discuție propunerea dlui Iulian Erimei, 

vicepreședinte CSE, cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă pentru 

alimentarea cardului CSE și a relatat despre înregistrarea unei situații în contextul gestionării 

fluxului de refugiați, cînd a fost necesară intervenția microbusului primăriei or. Sîngerei pentru a 

transporta refugiații spre Botoșani, apoi au intervenit cu solicitarea de a fi transportați din 

Botoșani spre Chișinău, iar acest lucru a necesitat cheltuieli neprevăzute pentru combustibil, care 

au fost suportate de către Consiliul raional și acestea necesită a fi restituite. 

A menționat că există cardul CSE și în acest sens pot fi alocați bani pentru alimentarea acestuia, 

ca ulterior unde o să fie necesar în situații excepționale, asigurare transport pentru refugiați, 

situații de urgență, etc., să fie posibilă intervenția promptă.  



Dl Vasile Luca, membru CSE, a întrebat dacă cheltuielile suportate de Consiliul raional o să fie 

compensate din ajutoarele cere vin în țară.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a subliniat că este Fondul de rezervă a raionului 

Sîngerei, unde pentru situații excepționale la moment sunt 360 mii lei.  

Dl Vasile Luca, membru CSE, a expus ideea identificării modalității de restituire a banilor care 

sunt alocați de către autoritate pentru refugiați, deoarece pot fi înregistrate cazuri în raion cînd va 

fi necesară alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă. A întrebat dacă există un plan 

al autorităților centrale de restituire a mijloacelor financiare pentru necesitățile raionului. 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a menționat despre posibilitatea alocării mijloacelor 

financiare pentru refugiații care au fost plasați în familii și în unele Centre de plasament, însă 

pînă la moment nu a fost emisă o normă legală care să prevadă sau să indice acest lucru.  

Dl Vasile Luca, membru CSE, a subliniat că ar fi oportun ca reprezentantul Guvernului prezent 

în sală să identifice la nivel Central cum va fi derulată procedura de restitutire a  banilor.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a stipulat ca reprezentantul Guvernului să vină cu o 

întrebare către Guvernul RM, dacă cheltuielile din soldul disponibil al CSE raionale vor fi 

restituite în cazul în care ele sunt alocate pentru refugiați sau dacă va fi suplinit acest fond.  

A subliniat că se minimizează rolul CSE raionale, deoarece ar fi mai oportun ca pe conturile CSE 

să fie alocată o sumă fixă de mijloace bănești destinată pentru gestionarea cazării și asigurării cu 

toate cele necesare pentru refugiați, deoarece din comisia CSE, fac parte membrii din toate 

insituțiile raionului.  

Dl Cristian Căinărean, șef adjunct OT Bălți, a stipulat că odată ce se înregistrează opinia că 

CSE raională poate fi implicată mai activ în soluționarea crizei refugiaților, se necesită de a veni 

cu o propunere la Centru în acest sens.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a subliniat necesitatea conlucrării și verificării stricte a 

listelor familiilor care au găzduit refugiați.  În contextul în care Guvernul va decide acordarea 

îndemnizațiilor pentru familiile unde au fost plasați refugiați, Direcția Asistență Socială și 

Protecție a Familiei, în cunoștință de cauză pot realiza listele și ulterior CSE raională să le 

aprobe. Astfel, mijloacele financiare vor  fi repartizate corect, însă ar fi bine să nu fie trecute cu 

vederea și Comisiile pentru Situații Excepționale Locale care trebuie să se convoace să identifice 

în sat unde au fost plasați refugiații, ulterior să raporteze CSE raională și apoi CSE a RM.  



Dl Arcadie Covaliov, primarul or. Sîngerei, a susținut propunerea președintelui CSE și a 

mulțumit conducerii raionului și membrilor CSE, Inspectoratului de Poliție, administratorilor 

Taberei de vară „Emanuel” și „Elim”, pentru implicare apolitică, promptitudine și conlucrare în 

asigurarea condițiilor necesare pentru plasarea refugiaților.  

Dl Grigore Corcodel, președinte  CSE, a solicitat dlui Căinărean să ia act de propunerile 

intervenite.  

Dl Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe, a informat că în conformitate cu Circulara 

recepționată de la Ministerul Finanțelor, toate cheltuielile care vor fi suportate de către agenții 

economici unde sunt plasate centrele de plasament pentru refugiați vor fi achitate din bugetul de 

stat prin transferuri cu destinație specială. A informat că a fost deschis un cont separat la nivel de 

Consiliu raional unde pot fi făcute transferuri și pot fi repartizate prin Dispoziția președintelui 

CSE în caz de necesitate. La fel, a specificat că cardurile destinate pentru situații excepționale 

sunt alimentate din fondul de rezervă a Consiliului raional în urma Hotătîrii Comisiei. 

Dna Maria Bajura, șef DASPF, a menționat că pentru Centrele de plasament temporar 

instituite, toate chletuielile de personal și de întreținere vor fi asigurate din partea Guvernului, 

devizul de cheltuieli a fost întocmit și remis Ministerului Muncii și Protecției Sociale și sunt în 

proces de așteptare a finanțărilor. A subliniat că numărul refugiaților plasați în familii este în 

creștere iar la moment se lucrează asupra unui mecanism de evidență și monitorizare pentru 

acordarea acestor familii o îndemnizație unică.  

Dl Cristian Căinărean, șef adjunct OT Bălți, a informat că Ministerul Finanțelor efectuează o 

analiză a numărului de refugiați plasați într-o familie, timpul de găzduire, cheltuieli suportate, ca 

ulterior să fie creată o formulă de calcul a îndemnizației unice.  

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a întrebat dacă cardul CSE poate fi alimentat cu 

combustibil sau mijloace financiare.  

Dl Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe, a spus că acesta se suplinește cu lei și a propus să 

fie alocați 20 mii lei.  

Dl Arcadie Covaliov, membru CSE, a propus să fie alocați 30 mii lei. 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a accentuat că vor fi prezentate bonurile confirmative. 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a supus votului propunerea de a fi alocați 30 mii dei din 

Fondul de rezervă a Consiliului raional pentru a fi puși pe cardul CSE.  



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.12 din 11.03.2022 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: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se ia act de Dispozițiile: nr.6 din 3 martie 2022; nr.7 din 4 martie 2022; nr.8 din 7 martie 

2022; nr.9 din 10 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova. 

2. Se ia act de Demersul nr. 423 din 07.03.2022 a DASPF cu privire la aprobarea deschiderii 

Centrelor de plasament temporar pentru refugiați. 

3. Se aprobă instituirea din 2 martie 2022 a Centrului de plasament temporar pentru refugiați 

în Tabăra „Emanuel” din or. Sîngerei, cu capacitatea de 90 locuri.  

4. Se aprobă instituirea din 3 martie 2022 a Centrului de plasament temporar pentru refugiați 

în incinta „Elim Moldova” AO Societate de Binefacere din or. Sîngerei, cu capacitatea de 

30 locuri. 

5. Se desemnează Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei (dna Maria Bajura) 

responsabil pentru semnarea Contractului de comodat/ acord de parteneriat cu proprietarii 

imobililor Taberei „Emanuel” și „Elim Moldova” AO Societate de Binefacere, cu privire 



la utilizarea cu titlu gratuit a spațiilor destinate Centrelor de plasament temporar pentru 

refugiați.  

6. Se aprobă: 

6.1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament temporar 

pentru refugiați cu sediul în Tabăra „Emanuel” din or. Sîngerei (anexa 1). 

6.2. Structura statelor de personal al Centrului de plasament temporar pentru refugiați în 

Tabăra „Emanuel” din or. Sîngerei, (anexa 2). 

6.3. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament temporar 

pentru refugiați în incinta „Elim Moldova” AO Societate de Binefacere din or. 

Sîngerei, (anexa 3). 

6.4. Structura statelor de personal al Centrului de plasament temporar pentru refugiați în 

incinta „Elim Moldova” AO Societate de Binefacere din or. Sîngerei, (anexa 4). 

7. Pe perioada stării de urgență personalul antrenat direct în procesul de gestionare a fluxului 

migrațional din cadrul DASPF Sîngerei, vor beneficia de sporul de compensare pentru 

munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate, în conformitate cu art.1391 al 

Codului muncii.   

8. De alocat din Fondul de rezervă a raionului mijloace financiare în sumă de 30 mii lei 

(treizeci mii) lei, pe cardul CSE a raionului Sîngerei, pentru procurarea combustibilului 

necesar în caz de situații excepționale și de urgență.  

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

Consiliului raional.  

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

Corcodel, președintele Comisiei raionale pentru Situații Excepționale. 

11. 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 

 

 


