
Proces - verbal nr. I
al gedinfei extraordinardal comisiei pentru situafii Excepfion ale araionului Str[qeni

Aprezidat qedinfa:

TAMACIUC Pavel - preqedinte al raionului, preqedinte al comisiei pentru SitualiiExcepfionale al raionului Str5seni

Data gi ora desfrqurdrii:
12.02.2021, ora l5:30Membrii comisiei pentru Situalii Excepfion ale araionului Strdqeni:

TAMACIUC Pavel - preqedinte al raitnului, preqedinte al comisiei pentru SitualiiExcepfionale al raionului Strdqeni
Croitor Vladislav - vicepre;edinte al raionului, vicepreqedinte al Comisiei Situatiipentru Excepfionale araionului Strdqeni -'i-

Ursu lon - vicepre;edinte al raionului, vicepregedinte al Comisiei Situafii pentru
Excepfionale a raionului Strdqeni
Tabacari Anatolii - vicepreEedinte al raionului, vicepregedinte al comisiei pentru
Situalii Excepfion ale araionului Strdgeni
zaharia vasile - qef al Secfiei Situalii Excepfionale Straqeni, vicepregedinte alcomisiei pentru Situalii Excep{ionale a raionului streqeni
Dragoman Oleg - specialist principal, Secfia comunicare gi relalii publice din cadrulAparatului preqedintelui raionului, secr etar al Comisiei pentru situalii excepfion ale araionului Strigeni

lo_n"utl 
Dina- specialist principal, secfia construcfii, urbanism gi infrastructura

/ofumur,,at
Mirzenco Sergiu - $ef Secfiei fitosanitare, Direcfia raionala pentru Siguranfa
Alimentelor Strdqeni
Lufa Vasile - Inginer SA ,, Drumuri,, mun. Strdqeni
Grosu vasile - preqedintele URECOOP Strdgeni, qef al Serviciului comert sialimentafie i -''

Samoili Artur - inginer-;ef Sector Distribufie orhei at isc RED-Gaz Natural
Fenosa SA, qef al Serviciului energetic
Gonfa Tudor - director SRL Ialov eni-Gaz,filiala Strdqeni-GAZ. $ef al serviciului
aprovizionare cu gaze naturale )

Manoli Vera - qef al Direcfiei Finanfe
Prodan Ion - specialist Secfia recrutare incorporare, c6pitan al centrului Militar
Teritorial Strdgeni,
Ampava lon - gef adjunct al Direc{iei invd{dmint
Diana cotelea - comisar principa, $ef secjie securitate publicd.
Racu Gheorghe - comandant al Batalionului de geniu, Negregti
Gufan Gheorghe - manager-gef al iM ,',Direclia-comunald Str[seni,,
costov constantin - director al iM "Ape canal,, mun. straqeni'



$oimu Ioana - director al Instituliei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional
Str5geni

Granaci Boris - Centrul de Sinltate Publicd Chiginau, subdiviziunea Strfueni

Bahnaru Victor - $ef al Institufiei Medico-sanitare Publice Centrul de S[natate
StrdEeni.
Total membri ai comisiei: 26
Au participat:21
Invitali suplimentari :

Silviu lurie - Inspector auto de Stat in cadrul Inspectoratului de Polilie Str[qeni
Miron Dumitru - qef al Serviciului prevenfie din cadrul Secliei Situafii Excep{ionale
Strfueni.
Ordinea de zi:

1. Adresarea vicepreqedintelui CSE a Republicii Moldova, qeful IGSU al MAI.
Raportor: $eful SSE Strdseni Zaharia Vasile

2. Capacitatea de intervenfie a instituliei responsabile de intrefinerea drumurilor -
tehnicS, forle qi mijloace existente Ei starea lor, distribuirea qi rezerva
materialului antiderapant, rezerva de carburan{i gi lubrifianfi, pieselor de
schimb, in scopul intervenfiei operative qi prevenirii blocdrilor traseelor auto in
rezultatul inzdpezirilor.
Raportor : $eful S ec t orului SA,, Drumur i StrdS eni,,

3. Capacitatea de menlinere a activitdlii stabile in condilii de iarnd a institutiilor
de importanla vitald

- inv6!5mint, raportor - $ef direclie invdldmint
- sectorul s5ndtSlii, raportor - $"f Spital raional; qef CS Strdgeni; $ef direclie

generalS asistenfd sociald a CR Strdgeni;
- energetic, raportor - Samoild Artur
- alimentar, raportor - qef serviciu, Grosu Vasile;
- comunicalii - raportor - Ababii Cornel

Raportori: costov constantin; Gulan Gheorghe, Gonla Tudor
4. Ordinea de acfiune qi cooperarc in caz de declanqare a ninsorilor abundente si

sarcinile instituliilor responsabile.
S-a decis:

S-a aprobat agenda gedinfei extraordinare aComisiei pentru Situafii Excepfionale al
raionului Strdqeni din data de 12.02.2021
Pentru-2? impotriv6- 0 Ablinut-0
S.A EXAMENAT:

1. Adresarea vicepreqedintelui Comisiei Situalii Excep{ionale a Republicii
Moldova, qeful IGSU al MAI.

Conform avertizdrii meteo, primite de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, in
perioada de ll-12 februarie 2021, vor cidea precipitalii sub forma de ploaie cu
trecere in ninsoare,izolat ninsori puternice (grosimea stratului de zipad6, va creqte



cu 5-10 cm). in leg6tur[ cu pdtrunderea maselor de aer rece de origine arctic5, in
perioada 12-17 februarie 2021, temperatura aerului noaptea treptat va sc[dea de la
-8-13 C pind la -14-19 C, spre sfirqitul perioadei la nord pind la -20-22 C, iar ziua
va scddea pind la -8-13 C. Pe 12-13 februarie 2021, vintul va prezenta intensific[ri
de pin6 la 17-22 m/s., pe drumuri se va semnala ghelug. in scopul preg[tirii pentru
acliuni in condifiile date, cit qi pentru intregul parcurs al perioadei rece a anului,
mentinerii activitdlii stabile, a institu[iilor, etc., circula{iei rutiere pe trasee, in
cazul situaliilor exceplionale caracteristice (temperaturi scdzute, ninsori puternice,
introieniri, ghefug, polei, etc.).

S-a decis:
l. Se ia act de informalia prezentatd de cdtre raportor;
2. A informa despre situafie preqedinlii Comisiilor pentru Situalii Exceplionale a

municipiului, oraqului, comunelor, satelor, Eefii serviciilor, conducdtorii
instituliilor qi popula{ia din localitSlile raionului.

3. in caz de declanqare a ninsorilor abundente de organizatprocesul de intervenfie
in conformitate cu Planul Protecliei Civile in Situa(ii Exceplionale, cit qi

procesul de acumulare a informafiilor inclusiv prin activarea Punctului
Teritorial de Dirijare in Situalii Exceplionale al Comisiei pentru Situalii
Excepfionale.

Votat:
Pentru-22 impotrivd- 0 Ablinut-0

2. Capacitatea de intervenfie a instituliei responsabile de intre{inerea drumurilor

- tehnicS, fo(e gi mijloace existente qi starea lor, distribuirea qi rezerva

materialului antiderapant, rezerva de carburanfi qi lubrifianli, pieselor de

schimb, in scopul intervenliei operative qi prevenirii blocdrilor traseelor auto

in rezultatul inzdpe zirilor.
S-a decis:

1. Se ia act de informaliaprezentata de cdtre raportori;
2. Se pune in sarcina a SA "Drumuri Striqeni" intreprinderea acfiunilor de

rigoare in scopul securizdrii drumurilor publice (curdfirea, distribuirea
materialului antiderapant) pe segmentul de drum deservit.

Votat:
Pentru - 22 impotrivd - 0 Abfinut - 0

3. Capacitatea de menlinere a activitdlii stabile in condilii de iarnd a instituliilor
de importanp vitald .

S-a decis:
1. Se ia act de informafiaprezentatd de citre raportori;
2. Se recomandi preqedin{ilor CSE din localitafi sa contracteze din timp SA

"Drumuri StrSqeni" sau agenlii economici particulari care dispun de tehnicd de

deszapezire in scopul securizdrii drumurilor publice pe care circuld transportul
qcolar cdtre instituliile de invafamdnt qi centrele de sdndtate din localitati.



3. Se pune in sarcina tuturor conduc6torilor de institulii
funcfionalitatea generatoarelor electrice pe bazd de carburan(i
disponibile.

SA

SI

verifice
stocurile

demersului cltre Ministerul SinStdfi, Muncii qi Protecfiei Sociale cu solicitarea
de acoperire a cheltuelilor pentru persoanelor care se trateazd de Covid - 19,

fXri asigurare medicalS obligatorie.
Votat:

Pentru - 22 impotrivd - 0 Ablinut - 0

5. Ordinea de ac{iune gi cooperare in caz de declanqare a ninsorilor abundente qi

sarcinile instituliilor responsabi le.

S-a decis:

1. Se ia act de informafiaprezentald de cdtre raportori;
2. Se pune in sarcina secretarului Comisiei Situalii Excep{ionale a raionului

StriEen i actualizarea componenf e i Punctulu i de Dirij are.

Votat:
Pentru - 22 Ablinut - 0

Preqedintele raion ului, TAMACIUC
Pregedinte al Comisiei pentru Situa{ii
Excep(ionale a raionului Striqeni

4. Se pune in sarcina conducdtorului IMSP Spitalul raional Strdqeni expedierea

impotrivd - 0

$ef al Sec(iei Situafii Excep{ionale Striqeni,
Vicepregedinte al Comisiei pentru Situa{ii
Excep(ionale a raionului Strlqeni

Secretar al Comisiei pentru Situafii

Vasile ZAHARIA

Excepfionale a raionului Striqeni
DRAGOMAN


