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PROCES-VERBAL nr. 6 

 

al şedinţei extraordinare a Comisiei pentru Situaţii Excepționale Sîngerei 

 

din 04.08.2022 

 

 

Total membri ai Comisiei: 30 (conform listei) 

 

Prezenți: 18 

         Absenţi: 12 

 

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: 

Ordinea de zi:  

1. Analiza informației „Cu privire la depistarea virusului Pestei Porcine Africane în raionul 

Sîngerei” și a Planului măsurilor pentru combaterea și prevenirea răspîndirii pestei 

porcine africane în raionul Sîngerei.  

Raportor: Dl Oleg Bostan, șef interimar al Direcției Teritoriale pentru Siguranța 

Alimentelor.  

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. Analiza informației „Cu privire la depistarea virusului Pestei Porcine Africane în 

raionul Sîngerei” și a Planului măsurilor pentru combaterea și prevenirea răspîndirii 

pestei porcine africane în raionul Sîngerei.  

 

Dl Grigore Corcodel, președinte CSE, a salutat membrii CSE și a menționat despre necesitatea 

întrunirii în ședință extraordinară în contextul informației parvenite la 04.08.2022 de la Direcția 

Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Sîngerei cu privire la înregistrarea virusului la pesta 

Porcină Africană în raionul Sîngerei și anume în satul Chișcăreni.  Dumnealui a specificat că în 

acest caz urmează niște pași ce necesită a fi respectați cu strictețe în scopul stabilirii focarului și 

evitării răspîndirii acestuia pe teritoriul raionului.  Ulterior, a oferit cuvîntul șefului interimar al 

Direcției Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor, Oleg Bostan pentru a relata informația 

referitoare la acest subiect.  

Dl Oleg Bostan, șef interimar Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor, a spus că 

la data de 2 august curent, la medicul veterinar de sector a parvenit o cerere de la un deținător de 

animale dintr-o exploatație nonprofesională, amplasată la marginea satului Chișcăreni, precum 

că unele porcine din proprietatea acestuia prezintă semne clinice de boală. În acest context, 

medicul veterinar s-a deplasat la fața locului și a comunicat imediat despre simptomele clinice 

caracteristice pentru virusul pestei porcine africane, însă exista și suspiciunea de intoxicație. A 

mai comunicat că specialiștii în domeniu, în conformitate cu procedura existentă, au prelevat 

probe de sînge de la 2 porcine care prezentau semnele clinice de boală, manifestate prin 

temperatura ridicată și hiperemia pielii. Ulterior, în urma investigațiilor de laborator la data de 

04.08.2022 a fost primită notificarea ce confirmă rezultatul pozitiv la pesta porcină africană. 

Dumnealui, a accentuat că pe marginea acestui caz a convocat medicii veterinari din teritoriu 

pentru a interveni cât și pentru a implementa Planul de măsuri pentru combaterea și prevenirea 

răspîndirii pestei porcine africane în raionul Sîngerei. A informat despre instituirea zonei de 

protecție și supraveghere cu indicarea localităților, accentuînd că din gospodăria unde a fost 

depistat virusul conform procedurii trebuie să fie nimicite toate animalele din specia porcină și în 

colaborare cu Inspecția pentru Protecția Mediului, este necesar stabilirea locului unde acestea vor 

fi înhumate. 

Dl Oleg Bostan, a intervenit cu rugămintea către membrii CSE să aprobe în mod de urgență 

Planul de măsuri, pentru a purcede spre realizarea tuturor procedurilor impuse, evidențiind ideea 



că acțiunile prompte vor contribui la stoparea rapidă a virusului. Totodată, a subliniat că acest 

virus nu prezintă pericol pentru oameni, iar în colaborare cu angajați ai poliției urmează să 

informeze populația cît și să stabilească locurile unde vor fi amplasate disbariere cu dezinfectant, 

să fie verificate toate automobilele care intră și părăsesc localitatea, termenul de realizare a 

măsurilor fiind de 45 de zile din momentul confirmării cazului.  

Dl Grigore Corcodel, președintele CSE, a întrebat raportorul dacă au fost întreprinse alte 

măsuri vis a vis de situația dată.  

Dl Oleg Bostan, șef interimar Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor, a 

specificat că deja a fost informat proprietarul despre faptul interzicerii ieșirii și intrării animalelor 

din gospodărie, cît și atenționat primarul și serviciile desconcentrate. După aprobarea planului de 

măsuri, urmează deplasări în teritoriu pentru a monitoriza situația. A reiterat repetat despre 

urgența stabilirii locului unde vor fi înhumate animalele depistate pozitiv la acest virus.  

Dl Grigore Corcodel, președintele CSE, a întrebat ce prevede înhumarea.  

Dl Oleg Bostan, șef interimar Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor, a explicat 

că înhumarea prevede o groapă cu adîncimea de 2,5 metri unde se pun cadavrele, se presoară cu 

dezinfectant și se astupă cu pămînt, subliniind că durata de viață a virusului în pămînt este de 6 

luni. 

Dl Grigore Corcodel, președintele CSE, a vorbit despre Planul de măsuri pentru combaterea și 

prevenirea răspîndirii pestei porcine africane în raionul Sîngerei, stabilit de către Direcția 

Teritorială pentru Siguranța Alimentelor, specificînd că pentru realizarea acestuia necesită se fie 

implicate serviciile desconcentrate și descentralizate.  

Dat fiind faptul că s. Chișcăreni este o localitate care dispune de mai multe intrări și ieșiri, 

urmează să fie instalate niște posturi ale poliției și a adresat întrebare către șeful Inspectoratului 

de Poliție Sîngerei, dl Mihail Banaru, dacă pot fi antrenați un număr mare din colaboratorii 

Inspectoratului de Poliție, în contextul perioadei estivale și a concediilor.  

Dl Mihail Banaru, șef al IP Sîngerei, a comunicat că odată cu recepționarea informației 

referitoare la acest caz, a fost dispusă amplasarea a 4 posturi fixe, deoarece satul Chișcăreni are 4 

intrări și 4 ieșiri, colaboratorii poliției activează în acest moment în regim normal, nefiind 

înregistrat nici un caz de intrare sau ieșire a automobilelor cu carne. A subliniat că se va depune 

maxim efort pentru a îndeplini această sarcină.  



Dl Grigore Corcodel, președintele CSE, a concretizat că în sarcina colaboratorilor de poliție se 

pune verificarea tuturor mijloacelor de transport la intrare și ieșire. Dumnealui a solicitat 

secretarului comisiei CSE să remită în grupul viber al comisei Planul de măsuri pentru 

combaterea și prevenirea răspîndirii pestei porcine africane în raionul Sîngerei, astfel încât 

membrii CSE să facă cunoștință cu toate prevederile acestuia.  

Alte întrebări referitoare la acest subiect nu au fost înregistrate.  

Dl Grigore Corcodel, președintele CSE, a supus votului aprobarea Planului de măsuri pentru 

combaterea și prevenirea răspîndirii pestei porcine africane în raionul Sîngerei.  

S-A VOTAT: UNANIM 

2.Analize. Întrebări. Diverse 

Dl Grigore Corcodel, președintele CSE,  a intervenit cu rugămintea către dl Oleg Bostant, șef 

interimar Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor, de a verifica toate fermele, 

gospodăriile țărănești unde cresc porcine pentru a se asigura că totul este sub control. 

Dl Oleg Bostan, șef interimar Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor, a informat 

despre emiterea unui Ordin intern de către Direcția Teritorială Siguranța Alimentelor în care sunt 

antrenați inspectorii și medicii veterinari din teritoriu. La moment sunt circa 45-47 exploatații 

nonprofesionale care depășesc limita de animale din specia porcină, ceea ce contravine Legii 

221, art 18, al.14 și în acest sens se întreprind măsurile de rigoare. A mai adăugat că ultimul 

focar de pesta porcină înregistrat în satul Lozova, Strășeni, în urma investigațiilor DTSA 

Strășeni, s-a constatat că persoana unde au fost depistat cazul a procurat 10 capete de porcine din 

comuna Chișcăreni. Gospodăria X a fost depistată, au fost preluate probele de sînge care au fost 

expediate laboratorului pentru a se asigura că virusul la Lozova nu vine din Chișcăreni, proba 

fiind negativă în conformitate cu Raportul de încercări.  

Dl Grigore Corcodel, președintele CSE, a întrebat cu cît timp în urmă a avut loc acest caz.  

Dl Oleg Bostan, șef interimar Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor, a informat 

că a avut loc la sfîrșitul lunii iulie.  

Dl Grigore Corcodel, președintele CSE, a făcut apel la responsabilitate și vigilență și a 

îndemnat cetățenii să nu tăinuească atunci cînd au careva suspiciuni privitoare la virsul de pesta 

porcină africană. 

 



 

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.19 din 04.08.2022 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 Ș T E: 

 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de către dl Oleg Bostan, șef interimar Direcția 

Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Sîngerei, „Cu privire la depistarea virusului 

Pestei Porcine Africane în satul Chișcăreni”.  

2. Se declară oficial zonă nefavorabilă pe Pesta Porcină Africană com. Chișcăreni, începînd 

cu 04.08.2022. 

3. Se aprobă Planul măsurilor pentru combaterea și prevenirea răspîndirii pestei porcine 

africane în raionul Sîngerei (Anexa nr.1). 

4. Se administrează restricțiile sanitar – veterinare în com. Chișcăreni pe un termen de 45 de 

zile.  

5. Se pune în sarcina responsabililor în conformitate cu Planul de măsuri pentru combarerea 

și prevenirea pestei porcine africane, să respecte cu strictețe punctele prevăzute.  

6. Controlul asupra executarea prezentei Hotărâri și a Planul de măsuri pentru combarerea și 

prevenirea pestei porcine africane se pune în sarcina dlui 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                                                    

                                                                        Secretarul CSE Sîngerei  

                                                                 Mariana Bencovschi 

 

 

 

 


