
Proces - verbal nr.2
al qedin{ei extraordinard al Comisiei pentru Situafii Excepfion ale araionului Strageni

A prezidat qedinta:

TAMACIUC Pavel - pregedinte al raionului, preqedinte al Comisiei pentru Situalii
Exceplionale al raionului Strdqeni

Data qi ora desfrqurdrii:
04.04.2021, ora 10:30

Membrii comisiei pentru Situafii Excepfionale a raionului strlqeni:
TAMACIUC Pavel - preEedinte al raionului, preqedinte al Comisiei pentru Situalii
Excepfionale al raionului Strd;eni.
Croitor Vladislav - vicepre;edinte al raionului, vicepreqedinte al Comisiei Situafii
pentru Exceptionale a raionului Strdgeni.
Ursu Ion - vicepregedinte al raionului, vicepreEedinte al Comisiei Situafii pentru
Excepfion ale a raionului Strdqeni.
Tabacari Anatolii - vicepreqedinte al raionului, vicepreqedinte al Comisiei pentru
Situa{ii Excepfion ale araionului Strdqeni.
Zaharia Vasile - qef al Secfiei Situafii Exceptionale Straqeni, vicepreqedinte al
comisiei pentru Situafii Excep{ionale a raionului Strdqeni.
Dragoman OIeg - specialist principal, Secfia comunicare qi relafii publice din cadrul
Aparatului preqedintelui raionului, secretar al Comisiei pentru situalii exceplion ale a
raionului Strdgeni.
Stamati Vsevolod - $ef al Direcliei raionalS pentru Siguranfa Alimentelor Strdgeni,
Eef al Serviciul sanitar-veterinar.
Grosu Vasile - pregedintele URECOOP Strfueni, qef al Serviciului comerf gi
alimentatie
Duca Victor - loculiitorul comandantului Centrului Militar Teritorial Strigeni - gef
sectiei mobilizare locotenent colonel.
Ghenadie Malic - Comisar principal allnsectoratului de Polilie Strdqeni,, $ef al
serviciului men{inerea ordinii publice.
Racu Gheorghe - comandant Batalionul de geniu, Negreqti.
Gu{an Gheorghe - manager--Eef al itvt ,"Direcfia comunal[ str6qeni,,
croitor Nicolae - inginer al iu "Ap6 canal" mun. Strdqeni.
$oimu Ioana - director al Institufiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional
Str6qeni.

Iovu Nicolae - vice-primar al municipiului Striqeni.
Rusu Gheorghe - $ef regional S.A Drumuri mun. striqeni.
Granaci Boris - Centrul de Sdndtate Publicd Chiqindu, subdiviziunea Str6qeni.
Bahnaru Victor - $ef al Institu{iei Medico-Sanitare Publice Centrul de S6n dtate
Str6qeni.



Total membri ai comisiei: 26
Au participat: 17

Invitali suplimentari :

Miron Dumitru - $ef al Serviciului prevenfie din cadrul Secliei Situafii Excepfionale
Strdqeni.

Ordinea de zi:
l. in conformitate cu art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul stdrii de

urgen!6, de asediu qi de rdzboi, art. 2 dinHotdrdrea Parlamentului nr. 49/2021
privind declararea stdrii de urgenf6, punctel or 6,7,8 qi 9 din Regulamentul
Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii Moldova, aprobat prin
Hotdr6rea Guvernului nr. 134012001, se declard stare de urgenld pe intreg
teritoriul Republicii Moldova pe perio ada I aprilie -30 mai 2021.

2. Aducereala cunoqtinf6 a Dispoziliei nr.1 din I aprilie a Comisiei pentru
situafii exception ale aRepublicii Moldova, membrilor Comisiei situalii
exceplion ale a raionului Strdqeni.

3. Aducereala cunoqtinfi a Dispoziliei cu privire la organizarea activit6lii
Centrului de dirijare in situafii excepfionale al Comisiei pentru situa{ii
excepfionale a Republicii Moldova, punctele de dirijare in situalii excepfionale
ale Comisiilor pentru situafii excepfionale din raioane nr. 57,58-d al
Vicepregedintelui CSE a Republicii Moldova Mihail HARABAGIU.

4. Reluarea activite{ii Puntului teritorial de Dirijare al Comisiei pentru situalii
excepfionale a raionul Strdgeni.

S-a decis:
S-a aprobat agenda qedinlei extraordin are aComisiei pentru Situalii Excepfionale al
raionului Strdqeni din data de 04.04.2021
Pentru - 17

S-A EXAMENAT:
impotrivd - 0 Abfinut - 0

f . in conformitate cu art.22 din Legea nr.21212004 privind regimul stdrii
de urgenfd, de asediu qi de rdzboi, art. 2 dinHotdrdrea Parlamentului nr. 4gl202l
privind declararea st5rii de urgenfd, punctel or 6,7,8 qi 9 din Regulamentul
Comisiei pentru Situa{ii Exceplion ale a Republicii Moldova, aprobat prin
Hotdr6rea Guvernului nr. 1340/2OOl, se declard stare de urgenld pe intreg
teritoriul Republicii Moldova pe perio ada I aprilie-30 mai 2021.

S-a decis:
1. Se ia act de informali a prezentatd de cdtre raportor;
2. Se va aduce la cunoqtinld pregedinfii Comisiilor pentru situalii excepfion ale a
municipiului, oraqului, comunelor, satelor, gefii serviciilor, conducdtorii
instituliilor qi populafia din localitdlile raionului declararea stare de urgen!6 pe
intreg teritoriul Republicii Moldova pe perio ada I aprilie-30 mai 2021.



Votat:
Pentru - 17 impotrivd - 0 Abfinut - 0

2. Aducerea la cunogtinf[ a Dispozi[ieinr.l din I aprilie a Comisiei pentru situa{ii
excep{ionale a Republicii Moldova, membrilor Comisiei situalii excepfionale a
raionului Striqeni.

Sa-decis:
1. Se ia act de informaliaprezentatd de cdtre raportor;
2. in localitdlile in care ssatestd incidenla mai Lur. de 100 de cazuri
COVID- 19 la 100 mii populalie in ultimel e 14 zile, procesul educalional, in
instituliile de inv6!6m6nt publice gi private, ,. lru desftqura ia distan{6, cu
excepfia instituliilor de educalie timpurie.
3. In cazul in care o unitatea economicS, indiferent de tipul de proprietate
qi formd de organizare juridicd, incalc5 regulamentele runitur., m6surile de
sindtate publicd instituite prin deciziile Comisiei pentru Situafii Exceplionale
qi/sau hotdrdrile Comisiei Nafionale Extraordinare de Sdndtate pubica, iar
continuarea activit5tii sale pune in pericol s6ndtatea publicd, conduc6torul
subdiviziunii teritoriale a Centrului de S[ndtate Publica ihiqinau subdiviziunea
Strdgeni Boris Granaci va veni cu propuneri cdtre Comisia pentru situafii
excelionale a raionului pentru suspendarea activitSlii acesteia sau, dupe caz, a
uneia dintre subdiviziunile acesteia.
4. Batalionul de geniu Negreqti va acorda sprijinul necesar, in limita
competen{elor, p.-rt* prevenirea ;i combatereainfec}iei COVID-19 pe intreg
teritoriului raionului Str[Eeni.
5. Mdsurile de supraveghere qi control a infecfiei COVID-I9, pe perioada stdrii de
urgen!6, vor fi realizate conform Dispoziliei Comisiei pentru situalii excepfion ale a
Republicii Mooldova nr. I din 1 aprilie 2021.
Votat:

Pentru - 17 impotrivd - 0 Abfinut

3. Aducerea la cunoqtinfd a Dispoziliei cu privire la organizarea activitalii
Centrului de dirijare in situalii excepfionale al Comisiei pentru situalii excepfionale
a Republicii Moldova, punctele de dirijare in situalii exceplionale ale Comisiilor
pentru situafii exceplionale din raioane nr. 57,58-d al Vicepregedintelui CSE a
Republicii Moldova Mihail HARABAGIU.
S-a decis:
1. Se ia act de informaliaprezentatd de cdtre raportori;
2. Autoritetile publice locale de nivelul intii vor relua activitate Comisiei pentru
situafii exceplionale, apunctului teritorial de dirijare in situafii excelionale.
3. Se pune in sarcina $ef Secfiei Situafii Excefionale, vicepreqedinte al Comisiei

pentru situalii excep{ionale a raionului Striqeni vasile Zaharia:
- conducerea generalS a organului de lucru al Comisiei pentru situafii

excepfionale - evectivul Punctului de Dirijare



Ablinut - 0

4. Reluarea activitelii Puntului teritorial de Dirijare al Comisiei pentru situafii
excepfion ale a raionul Strdqeni.

S-a decis:
l. se ia act de informaliaprezentat[ de cdtre raportori;
2' Se activeazd' punctul teritorial de dirijare in situafii excep{ionale a Comisiei

pentru situafii exceplionale al raionului strdgeni (prDSE).
Votat:

Pentru-17 impotrivd_0 Ablinut_0

Preqedintele raionului,
Pregedinte al Comisiei pentru Situa(ii
Excep{ionale a raionului StrI-seni -,.

- asigurarea zilnicd, prin intermediul PTDSE, informarea CDSE despre
situa{ia in teritoriu privind infecfia cu Covid-19 gi mdsurile intreprinse pentru
gestionarea acesteia

- cu strictefe qi fermitate sd aplice deciziile preqedintelui Comisiei situatii
excepfionale
- sd pregdteascd propuneri pe marginea deciziilor preqedintelui Comisiei

pentru situafii exceplionale
Votat:

Pentru - l7

Pavel TAMACIUC

impotrivd - 0

$ef al Sec(iei Situa{ii Excepfionale StrIqeni,
Vicepregedinte al Comisiei pentru Situa(ii .

Excep{ionale a raionului Striqeni

Secretar al Comisiei pentru Situafii

Vasile ZAHARIA

Excep(ionale a raionului Striqen! eg DRAGOMAN


