
                                                    Proces-verbal  nr. 7                              

al ședinței extrtaordinare a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Strășeni  

                                                            (CSE) 

Au prezidat ședința:  

Tamaciuc Pavel - preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei pentru situaţii 

excepţionale a raionului Strășeni 

Zaharia Vasile - șef al Secției Situații Excepționale Strășeni, vicepreşedinte al 

Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Strășeni   

                                                                                                Data și ora desfășurării: 

                                                                                                03.04.2020, ora 11.00 

                                                                                                Sedință online 

Total membri ai comisiei: 26 persoane                                     

Au participat membri: 17 persoane  

Invitați suplimentari: 2 

Suplimentar s-a  votat introducerea pe ordinea de zi a  punctului 10:  

Amplasarea  persoanelor revenite de peste hotarele Republicii Moldova  centralizat  în 

izolare pe termen de 14 zile: 

Raportor: 

Bahnaru Victor, șef Instituția Medico-Sanitară Publică, Centrul de Sănătate    

Strășeni. 

    S-a votat: pentru – 17, împotrivă – 0, s-au abținut – 0 

 

                                                    Ordinea de zi: 

Cuvînt de salut.      

Pavel Tamaciuc, președintele raionului Strășeni, președintele Comisiei pentru 

Situații Excepționale a raionului Strășeni. 

1. Starea COVID-19 în Strășeni și localițăți, în special s. Saca si s. Cojușna  

 Granaci Boris, Centrul de Sănătate Publică Chișinău, subdiviziunea Strășeni 

2 . Starea COVID-19 Măsuri intreprinse pe teritoriul raionului Strășeni. 

Malic Ghenadie , șef Inpectoratul de Poliție Strășeni 

3. Dotarea cu echipament de protectie a angajaților in special celor din prima linie  

Granaci Boris, Centrul de Sănătate Publică Chișinău, subdiviziunea Strășeni 

Bahnaru Victor, șef Instituția Medico-Sanitară Publică, Centrul de Sănătate Strășeni 

Costov Constantin, director, ÎM „Apă Canal” 

Guțan Gheorghe, manager-șef, ÎM ,,Direcția Comunală Strășeni” 

Racu Gheorghe, comandant Batalionulde geniu, Negrești 

Sagaidac Parascovia, șef Substația Asistență Medicală Urgentă Strășeni 

Stamati Vsevolod, șef Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Strășeni 

Ceaglei Olga, director interimar instituția Medico-Sanitară Publică, Centru de Sănătate 

Strășeni 

Zaharia Vasile,   șef al Secției Situații Excepționale Strășeni  

Vicepreşedinte al Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Strășeni                                           

Malic Ghenadie , șef Inpectoratul de Poliție Strășeni 

4 . Starea de pregatire a spitalului raional Strășeni la capitolul covid 19 

Ceaglei Olga, director interimar instituția Medico-Sanitară Publică, Centru de Sănătate 

Strășeni 



5 . Identificarea spațiilor pentru carantină pentru colaboratorii din prima linie în special 

medicii din cadru spitalul raional Straseni. 

Ceglei Olga, director interimar instituția Medico-Sanitară Publică, Centru de Sănătate 

Strășeni 

6  . Craciun Igor primarul satului Cojușna, Situația la moment privind COVID 19 în 

satul Cojunsa. 

7 . Cu privire la sistarea activității unității comerciale SRL Dorilenplus  din s. 

Cojușna și autoizolarea celor 9 angajați pe termen de14 zile, care au activat în 

unitatea comercială 

Stamati Vsevolod, șef Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Strășeni 

8 . Situația la moment COVID-19 în mun. Strășeni. 

Pereu Elena, primar municipiu Strășeni 

9.  Dotarea cu echipament de protectie a instituțiilor medicale de pe teritoriu raionului 

Strășeni. 

Granaci Boris, Centrul de Sănătate Publică Chișinău, subdiviziunea Strășeni 

 

1. Granaci Boris, Centrul de Sănătate Publică Chișinău, subdiviziunea Strășeni  

Privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 în raionul Strășeni: 

Cojușna:  

1. Purice Viorica, 49 ani – 1 contactat 

2. Purice Andreia, 16 ani – 7 contactați (supraveghere până la 04.04.2020) 

3.Constantinovici Andrei, 33 ani, mun.Chișinău, str.Mihai Viteazu,1A – 2 contactați 

(supraveghere până la 09.04.2020) 

4. Grijanovschi Felicia, 28 ani, mun.Chișinău, str.Alba Iulia 113/99 – 7 contactați, 

inclusiv medicul de familie din localitate (supraveghere până la 14.04.2020). 

Saca:  

Donoagă Ala, 19 ani, mun.Chișinău, str. Aleco Ruso 24 (Ciocana)– 2 contactați 

(bunei), ultima zi de supraveghere medical la data de 07.04.2020. 

Contactați cu bolnavi COVID-19, total 59 din ei 21 (35%) au avut contact direct cu 

bolnavii în mun. Chișinău, restul 38 au contacta cu bolnavii pe teritoriul raionului: 

Vorniceni 15, Cojușna 14, Lozova 6, Strășeni 3, Sireți 3, Zubrești 3, Voinova 3, Gălești 

2, Saca 2, Chirianca 1, Scoreni 1, Pănășești 1, Recea 1, Roșcani 1, Bucoveț 1, 

Drăgușeni 1, Codreanca 1. 

Măsuri primite: 

Au fost aprobate de președintele Comisiei raionale pentru Situații Excepționale și 

expediate după destinație prin intermediul celulei de dirijare raionale 4 (patru ) planuri 

de măsuri, inclusiv 3 (trei) de lichidare a focarelor cu COVID-19 în satele Cojușna 

(doua focare la data de 26.03.2020 și 31.03.2020), 1 (unu) pentru lichidarea focarului 

cu COVID-19 din s.Trușeni la data de 26.03.2020 persoana activând la PAUM Lozova 

și un plan de măsuri suplimentare în legătură cu agravarea situației epidemice prin 

COVID-19 în țară și în special mun. Chișinău la data de 01.04.2020 care prevede 

stabilirea în localități a lucrătorilor medicali care muncesc în instituțiile medicale din 

mun. Chișinău și în afara lui cât și muncitorilor care se deplasează și activează în alte 

localități, inclusiv mun. Chișinău.  

În legătură cu persoana confirmată cu COVID-19 Grijanovschi Felicia, cu viza de 

reședință în s.Cojușna dar locuitoare a mun.Chișinău,  în adresa Direcției raionale 
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pentru Siguranța Alimentelor a fost expediată o scrisoare urgentă pentru a lua măsuri 

cu întreprinderea alimentară unde se presupune că persoana în cauză a contactat cu 

multe persoane de la aceasta întreprindere. 

Zilnic se monitorizează fișele epidemiologice a pasagerilor reveniți din strainătate cu 

raportarea de 2 ori în zi la Celula de dirijare raională. Anchetarea epidemiologică cu 

identificarea persoanelor contactate în 36 de cazuri suspecte. Supravegherea 

epidemiologică a 59 de cazuri a contactaților cu personae pozitiv la  COVID-19.  

  A fost pregatit și prezentat spre examinate în comisia de profil și cu  aprobarea 

ulterioară de către presedintele Comisiei Planul model scenariu de combatere a 

infecției COVID-19 cu instituirea regimului de carantină. 

 

2. Starea COVID-19 Măsuri intreprinse pe teritoriul raionului Strășeni. 

Malic Ghenadie , șef Inpectoratul de Poliție Strășeni 

1. Zilnic se monitorizează prin programa Casper persoanele revenite de peste 

hotarele RM care se află la domiciliu în vederea respectării regimmului de 

izolare (14 zile). 

2. Au fost întocmite 4 procese verbale în baza art 761 CC și pornite alte 5 proceduri 

din momentul declărării Stării de Urgență  pentru nerespectarea normelor 

impuse de către CSE a RM. 

3. Au fost depistate 7 încălcări în lacașele sfinte din raionul Strășeni și la moment 

se stabilesc circumstanțele acestora. 

4. A atenționat referitor la angajații poștei Strășeni că nu au echipament de 

protecție. În zilele de sîmbătă și duminică transportă pensiile la domiciliu 

pensionarilor și sunt supuși riscului de a fi victime a unor tîlhari. 

5. Au fost depistate mașini care practică vîzarea produselor ambulatorii în stradă 

în baza certificatelor eliberate de către de către Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor subdiviziunea raională Strășeni. 

6. La moment începînd cu data de 02.04.2020 angajații IP Strășeni în număr de 

40 colaboratori sunt implicați în serviciu pentru repartizarea pensiilor împreună 

cu angajații ofiiciilor poștale în toate localitățile raionului Strășeni. 

7. În fiecare zi în toate localitățile din raza raionului Strășeni este cîte un polițist 

pe uniformă. Zilele de sîmbătă activăm în regim obișnuit, începînd cu orele  

sunt verificate bisericile din teritoriu, referitor la modul de petrecerilor a 

slujbelor. 

8. Se mai cere ajutor și altor forțe suplimentare deoarece sau dublat numărul 

apelurilor de urgență 112 de la 20 - 41 pe 24 de ore. 

 

3. Dotarea cu echipament de protectie a angajaților in special celor din prima linie. 

Ceaglei Olga, director interimar instituția Medico-Sanitară Publică, Centru de   

Sănătate Strășeni 

La data de 03.04.2020 IMSP SR Strășeni poseda de următoarele produse 

parafarmaceutice de protecție a lucratorilor medicali de posibila infectare cu COVID-

19. 

  

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDoYTazs7oAhVLAxAIHbT0BQAQFjAAegQIFxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.gov.md%2F&usg=AOvVaw0_rVSduF9J5Mo-k0u1_PUC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDoYTazs7oAhVLAxAIHbT0BQAQFjAAegQIFxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.gov.md%2F&usg=AOvVaw0_rVSduF9J5Mo-k0u1_PUC


 Primit Repartizat Stocuri Sursa 

1. Mănuși nesterile 5 000 5 000 0 CNAM 

2. Mănuși sterile 600 600 0 CNAM 

2. Măști 
2150 1150 1000 400 - cont special 

1650 - donație 

3. Măști de o unica folosință 250 250 0 Donație 
4. Măști reutilizabile 

1900 900 1000 
400 - cont special 

1500 - Donație 

5. Măști cu funcția de 

respirator 
7 7 0 Donație 

6. Ecrane protectoare 310 40 270 donații 
7. Halate de unica folosință 50 50 0 cont special 

8. Costume de unica 

folosință 

 
650 50 

600 (în 

proces de 

livrare) 

Cont special 

9. Uscătoare pentru mâini 68 68 0  
10. Dezinfectante pentru 

mâini 
70 litri 301 401 50 1 -Cont special 

20 1 - donație 

11. Dezinfectante pentru Jaklor: 30 10 20 Cont special 

12. Săpun lichid 150 kg 65 kg 85 kg CNAM 
13. Săpun lichid cu cremă 20 kg 9 kg  kg CNAM 
14. Echipament special 0 0 0 0 
15. Respiratoare speciale 0 0 0 0 
Granaci Boris, coordonator, Centrul de Sănătate Publică Chișinău, subdiviziunea 

Strășeni  

Dotarea  cu echipament de protecție a angajaților CSP Chișinău subdiviziunea Strășeni. 

În total în subdiviziune activează 16 persoane din ei preconizate să activeze în prima 

linie 5 (cinci) ceea ce constituie 31,25%.  Subdiviziunea a fost asigurată  centralizat în 

luna martie 2020  de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică cu stocuri de 

echipament pe perioada de 60 de zile, stării de urgentă anunțată de Parlamentul 

R.Moldova nr.55/2020. 

În total au fost achiziționate 10 costume individuale (dezinfectanți, mânuși, ochelari, 

bahile, sacoșă pentru deșeuri periculoase, etc.), 50 bucăți  respiratoare de modelul 

FFP2, 100 bucăți măști cu funcție de respirator, 100 bucăți măști simple cu protecție 

specială, 30 bucăți mănuși, 5,0 lit. dezinfectant „Farmol”, 2,0 lit. produs dezinfectant 

„Medea”. Echipa din prima linie dispun și de stocuri de echipament de protecție de 

rezervă pentru fiecare angajat separat. 

  Zaharia Vasile,   șef al Secției Situații Excepționale Strășeni  

Vicepreşedinte al Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Strășeni.Efectevul 

este format din 27 colaboratori, funcționăm în regim special cu asigurarea și 

continuității punctului de Dirijare Strășeni, 1 colaborator este în autoizolare. 

În dotare secția dispunem de echipament de protecție COVID-19, care ne permit să 

activăm pînă la data de 15 mai. 

  Malic Ghenadie , șef Inpectoratul de Poliție Strășeni 

- Total funții -141 

- Funcții vacante -17 



- Persoane active – 117 

  Colaboratorii IP Strășeni sunt dotați cu cîte 6 măști fiecare angajat, mănuși 3 perechi, 

fiecare sector dotat cu cîte 10 seturi de protecție, automobilele de serviciu cu 5 seturi, 

toate dispun de dezinfectanți . 

 Bahnaru Victor, șef Instituția Medico-Sanitară Publică, Centrul de Sănătate Strășeni 

                 Stocul IMSP CS Strșeni pentru 60 zile 

  Necesar 60 

zile 

Stoc Pentru o luna  Pentru 2 luni 

Dezinfectant 

pentru mâini 

200 litri 150 litri asigurati + 15  zile  

Dezinfectant 

suprafete 

40 bucati a 

cite 360 

pastile 

20 bucati asigurati - 

Manusi 40 000 bucati 6500bucati 20 zile - 

Masti 10 000 bucati 430bucati 6 zile - 

Halate unica 

folosinta 

2000 bucati 150 bucati 10 zile - 

Bonete 2000 bucati 300bucati 10 zile - 

Bahile 4000 bucati 250 bucati 10 zile - 

Ecrane  600 bucati 100 bucati 10 zile - 

Respiratoare 600 bucati 0 - - 

Costume 

speciale 

hidroizolante 

600 bucati 40 bucati 10 zile - 

Racu Gheorghe, comandant Batalionulde geniu, Negrești 

Batalionulde geniu Negrești își desfășoară activitatea în regim normal,  dispunem de 

echipament de protecție COVID-19 pentru toți subalternii pe perioadă strării de 

urgență. 

3.  Starea de pregatire a spitalului raional Strășeni la capitolul COVID-19 

Ceaglei Olga, director interimar instituția Medico-Sanitară Publică, Centru de 

Sănătate Strășeni 

În dispozițiile IMSMPS au fost prevăzute trei scenarii posibile de dezvoltare a 

situației epidemiologice COVID-19. 

Conform scenariului numărul 1, au fost intreprinse următoarele acțiuni de pregătire a 

SR Strășeni: 

1. Micșorarea tuturor consultațiilor programate în secția consultativă a SR 

Strășeni, până la sistare. 

2. Selectarea riguroasă a spitalizărilor în staționarele SR Strășeni cu acceptarea 

spitalizării în situații de urgență. 

3. Sistarea activității paturilor de reabilitare. 

4. Minimalizarea spitalizărilor în secția de boli cronice. 

5. Dotarea lucrătorilor medicali cu cele neccesare, expuse în informația 

precedentă, în scopul prevenirii infectării cu COVID-19. 

Masurile întreprinse în conformitate cu scenariul numărul 2, conform dispozițiilor 

MSMPS : 

1. Cele enumerate in scenariul numărul 1. 



2. Organizarea postului de triaj la intrarea în SR Strășeni in regim de 24/24 ore cu 

asistenți medicali. 

3. Asigurarea saloanelor în formă de izolator la persoanele suspecte cu COVID-

19 în caz de adresare individuală în SR Strășeni (în număr de 8). 

4. Perfectarea tuturor graficelor de serviciu persoanelor angajate în gărzi 24/24 

ore, cu formarea echipelor de rezervă. 

5. Reorganizarea graficului de muncă a lucratorilor medicali, secției consultative, 

cu posibilitatea de a alege: 

- grafic flexibil; 

- concediu profesional; concediu din cont propriu; 

- timpul redus a zilei de munca 

1. Micsoararea fluxului de lucrători din sectorul administrativ, la trecerea 

regimului flexibil sau teleserviciu. 

2. Pregătirea secției de boli infecțioase pentru spitalizarea în caz de necesitate a 

pacientilor, probabili, confirmați cu COVID-19. 

3. În caz de necesitate crescută in spitalizarea pacienților probabili - confirmați 

CO VID-19, se va reorganiza secțile de terapie, secția de pediatrie, deoarece 

sunt amplasați în clădire izolată si BTI pentru pacienti gravi, ce necesiă 

ventilare pulmonară. Posibilitățile spitalizării date preventive obligatoriu vor fi 

discutate cu Comisia epidemiologică a ANSP, secțiile vor fi gata pentru 

internarea pacienților numai după avizul comisiei date. 

După dispozițiile MSMPS scenariul trei va fi in cazul spitalizării pacienților în 

spitalele raionale care dispun de secția de boli infecțioase. în categoria dată este 

inclus și SR Strășeni. 

Actualmente SR Straseni dispune de 2 aparate de venitlare pulmonară si 4 

generatoare de oxigen. 

 

5 . Identificarea spațiilor pentru carantină pentru colaboratorii din prima linie în special 

medicii din cadru spitalul raional Straseni. 

Ceglei Olga, director interimar instituția Medico-Sanitară Publică, Centru de Sănătate 

Strășeni. 

Colectivul SR Strășeni intervine cu propunerea de dislocare a unui izolator cu spatii 

individuale pentru lucratorii medicali in scopul protejării familiilor lor de infectarea 

cu COVID- 19. 

In caz de implicare a SR Strășeni in scenariul numărului a IMSMP cu spitalizarea 

pacienților cu COVID-19 probabili si confirmați, este neccesar ca după turele de 

gărzi efectuate de lucratorii medicali sa fie izolați in carantina pentru 14 zile. 

După viziunea noastra, clădirea de tip internat, ce este amplasata in apropierea SR 

Strășeni, ar corespunde unor normative epidemiologice , dar realizarea acestei 

propuneri trebuie discutata si aprobata in cadrul asistentei medicale a ANSP. 

In dependenta de numărul cazurilor spitalizate COVID-19, necesitățile in amplasarea 

lucratorilor medicali ar fi de 12, 24, 36, s.a. 

6  . Situația la moment privind COVID 19 în satul Cojunsa. 

   Craciun Igor primarul satului Cojușna 

 Măsuri speciale întreprinse: 

1.  La 11.03.2020 a fost emisă Dispoziția Primarului nr. 16, prin care s-a dispus 



interzicerea tuturor manifestațiilor, s-a recomandat instituțiilor medicale, 

farmaceutice de a fi asigurate cu echipamente și medicamente. 

2. La 13.03.2020 prin Dispoziția Primarului nr. 18 a fost completată și 

modificată Dispoziția anterioară cu privire la Constituirea Comisiei privind 

Situațiile Excepționale. 

3.  La 13.03. 2020 a avut loc Ședința Comisiei Situației Excepționale, a fost 

întocmit procesul verbal nr. 1, prin care s-a dispus, constituirea grupului de 

lucru, întocmirea unui plan de acțiuni, asigurarea implementării tuturor 

Deciziilor Comisiei Situații Excepționale, informarea locuitorilor satului, 

monitorizarea persoanelor revenite, cu atribuirea atribuțiilor Directorilor de 

Învățămînt, Directorului Centrului de Sănătate Publică și Poliției de Sector. 

4.  La 16.03.2020 a fost emisă Dispoziția Primarului nr. 19 prin care s-a dispus 

aprobarea planului de acțiuni și îndeplinirea acestuia de către persoanele 

competente. 

5.  La 17.03.2020 a fost dispusă sistarea circulației transportului de pasageri din      

localitate. 

6.  La 25.03.2020 a fost depistat primul caz de îmbolnăvire cu Covid 19 a unui 

locuitor al sat. Cojușna, doamna lucrează asistentă medicală în mun. Chișinău 

și s-a stabilit cu certitudine că aceasta s-a infectat la muncă. 

7.  La 25.03.2020 la orele 19, a avut loc ședința operativă a Comisiei Situații 

Excepționale, a fost întocmit procesul-verbal nr. 2 prin care s-a decis 

dezinfectarea în mod urgent a str. Popov , a tuturor locurilor publice din sat, 

de a plasa un comunicat și informat locuitorii satului despre situația existentă 

și măsurile necesare de întreprins, echipa medicală de a menține sub control 

locuitorii blocului unde domiciliază persoana confirmată pozitiv cu Covid-19, 

precum și va identifica și monitoriza posibilele persoane care au intrat în 

contact cu persoana bolnavă. 

8.  La 25.03.2020 a fost dezinfectată strada unde își are domiciliul persoana 

confirmată pozitiv cu Covid-19 

9.  La 26.03.2020 a fost A fost creat grupul pe viber al Comisiei Situații 

Excepționale 

10. La 26.03.2020 au fost dezinfectate străzile din sat și a fost transmis demers 

către Inspectoratul de Poliție Strășeni, precum și în adresa Comisiei Situații 

Excepționale în vederea acordării ajutorului pentru instituirea carantinei la 

blocurile de locuit de la domiciliul persoanei confirmate pozitiv, efectuarea 

controalelor în vederea respectării prevederilor Comisiei Situații Excepționale, 

precum și solicitarea către directorii Migdal P și SRL Nefis în scopul 

antrenării în procesul de muncă doar a angajaților locuitori ai satului Cojușna. 

11. Ulterior a fost confirmat al doilea caz de îmbolnăvire cu Covid-19, și anume 

al fiicei primei persoane infectate. 

12. Au fost stabilite cercul de persoane cu care a intrat aceasta în contact și 

respectiv puse în carantină și monitorizate de către medicul de familie. 

13. Suplimentar la aceasta au mai fost confirmate încă două cazuri a locuitorilor 

sat. Cojușna, dar care își au domiciliul în mun., Chișinău, respectiv aceștia au 

fost atribuiți ca cazuri ale mun. Chisinau 

14. Cu toate acestea au fost depistate persoanele cu care au intrat în contact, puse 
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în carantină și monitorizxate de către medicul de familie. 

 

7 . Cu privire la sistarea activității unității comerciale SRL Dorilenplus  din s. 

Cojușna și autoizolarea celor 9 angajați pe termen de14 zile, care au activat în 

unitatea comercială respectivă. 

Stamati Vsevolod, șef Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Strășeni 

Vă informmezi că în rezultatul testării la infecția COVID-19 s-a depistat test pozitiv la 

persoana Crijanovchi Felicia locuitoare a  satului Cojușna raionul Strășeni angajată la 

S.R.L ,,Dorilen Plus” 

Din informația primită prin telefon s-a constatat că persoana în cauză în ultimile 14 zile 

a activat în calitate de vînzător la magazinul alimentar situat în centrul satului și a 

contactat cu multe persoane care trebuiesc autoizolate la domiciliu 

În urma deplăsării la fața locului sa constatat că ultima vizită în interiorul spațiului 

comercial a fost la data de 24.03.2020 și din spusele admninistratorului Dana Spînu ; 

Felicia Grijanovschi nu a activat ca vinzător în magazinul S.R.L ,,Dorilen Plus” în 

perioada de aproximativ 1 an de zile. 

Ulterior sa stabilit că ultimul contact al directorului S.R.L ,,Dorilen Plus” doamna 

Dorina Ciorbă cu doamna Crijanovschi Felicia a avut loc pe data de 31.03.2020. 

Adăugator sa adus la cunoștință de măsurile de profilaxie, autoizolare și combatere 

COVID-19 administratorului magazinului și personalului care a fost în contact, să 

respecte masurile CSE a RM. 

 

8.  Situația la moment COVID-19 în mun. Strășeni. 

Pereu Elena, viceprimar municipiu Strășeni 

Raportul de activitate pentru  perioada 30 martie 02 aprilie 2020 al Comisiei Situații 

Excepționale a municipiului Strășeni 

1. Întocmirea Listei ”Cu privire la Componența Comisiei pentru Situații 

Excepționale a municipiului Strășeni cu lista  membrilor secundari propuși. 

2. Dezinfectarea stațiilor de oprire pentru transportul public, platformelor pentru 

amplasarea tomberoanelor p-u depozitarea  deșeurilor menajere, alte locuri 

publice cu fluxul sporit de populație Executarea lucrărilor  la poligonul de 

acumulare a deșeurilor  

3. Informație cu privire la starea de sănătate a personalului, copiilor/ elevilor, 

părinților al instituțiilor preșcolare și Școala de Arte din municipiul Strășeni - 

Prezentare informație pe grup Viber Primăria mun. Strășeni de către managerii 

instituțiilor vizate, responsabil Pereu, viceprimar 

IM ”Gospodăria Comunală” Strășeni, membru CSE Strășeni. 

4. Expedierea tabelului a Componenței Comisiei pentru Situații Excepționale a 

municipiului Strășeni cu lista  membrilor secundari propuși pe adresa 

electronică a Punctului de dirijare Strășeni Informarea comunității privind 

adoptarea Dispozițeia nr.10 din 31 martie 2020 a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a RM. 

5. Informație cu privire la persoane revenite recent acasă, starea de sănătate a 

personalului, copiilor/ elevilor, părinților al instituțiilor preșcolare și Școala de 

Arte din municipiul Strășeni. 
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6. Conform Planul de măsuri suplimentare în legătură cu agravarea situației 

epidemice prin COVID-19 în țară și în mun. Chișinău, aprobat de Pavel 

Tamaciuc, președintele CSE raionale Strășeni, a fost prezentată la CS Strășeni , 

lista persoanelor care activează în calitate de lucrători medicali sau 

paramedicali în instituțiile medicale de stat sau private din municipiul Chișinău 

cu domiciliul în mun. Strășeni și s. Făgureni la data de 01.04.2020. 

7. Perfectarea listei , în comun cu directorul interimar Gimnaziul ”M. Viteazul” ,  

psihologilor voluntari care ar putea oferi consiliere psihologică. 

8. Prestarea serviciilor comunale conform graficului, IM ”Gospodăria Comunală” 

Strășeni 

9. Prezentarea către CS Strășeni  Listei  persoanelor care activează în calitate de 

lucrători medicali sau paramedicali în instituțiile medicale de stat sau private 

din municipiul Chișinău cu domiciliul în mun. Strășeni și s. Făgureni la data de 

02.04.2020. 

 

9. Dotarea cu echipament de protectie a instituțiilor medicale de pe teritoriu 

raionului Strășeni. 

Granaci Boris, Centrul de Sănătate Publică Chișinău, subdiviziunea Strășeni 

În total în subdiviziune activează 16 persoane din ei preconizate să activeze în prima 

linie 5 (cinci) ceea ce constituie 31,25%.  Subdiviziunea a fost asigurată  centralizat în 

luna martie 2020  de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică cu stocuri de 

echipament pe perioada de 60 de zile, stării de urgentă anunțată de Parlamentul 

R.Moldova nr.55/2020. 

        În total au fost achiziționate 10 costume individuale (dezinfectanți, mânuși, ochelari, 

bahile, sacoșă pentru deșeuri periculoase, etc.), 50 bucăți  respiratoare de modelul 

FFP2, 100 bucăți măști cu funcție de respirator, 100 bucăți măști simple cu protecție 

specială, 30 bucăți mănuși, 5,0 lit. dezinfectant „Farmol”, 2,0 lit. produs dezinfectant 

„Medea”. Echipa din prima linie dispun și de stocuri de echipament de protecție de 

rezervă pentru fiecare angajat separat. 

 

10. Amplasarea  persoanelor revenite de peste hotarele Republicii Moldova  

centralizat în izolare pe termen de 14 zile: 

Bahnaru Victor, șef Instituția Medico-Sanitară Publică, Centrul de Sănătate Strășeni 

1. Identificarea de urgența a spațiului corespunzator criteriilor igienico-

epidemioloc pentru plasamentul personalului medical în caz ca spitalul raional 

o sa fie responsabil în acordarea asistentei medicale persoanelor cu patologia 

Covid-19. 

2. Identificarea de urgența a spațiului corespunzator criteriilor igienico-

epidemioloc pentru plasamentul persoanelor depistate – confirmate cu covid-

19 în caz de incapacitate de activitate a spitalului raional. 

3. Evaluarea urgenta a posibilităților de implicare financiara în modernizarea 

secției de renimare si terapie intensiva în limita legala.  

4. Organizare dupa posibilitate a transporului pentru lucrătorii medicali ce 

activeaza în Centrele de sănătate dar și spitalul raional . 



5. Identificarea și monitorizarea tuturor persoanelor care activeaza în instituțiile 

medicale dar și în alte instituții  deplasînduse  în localitățile cu focare prin 

atenționare și responsabilizarea cît a persoanelor atît si a angajatorului . 

 

 S-A HOTĂRÎT: 

 

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de 

urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 

privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova 

 

1. Sa propus zilnic către orele 1600 primarii din raionul Strășeni să i-a legătura cu 

Inspectoratul de Poliție pentru stabilirea listei exacte a persoanelor revenite de 

peste hotare RM care se află în izolare la domiciliu. 

     S-a votat: pentru – 17, împotrivă – 0, s-au abținut - 0 

2. Se sistează autorizațiile sanitare veterinară eliberate anterior de către 

subdiviziunea ANSA Strășeni pe perioada stării de urgență  

a produselor ușor alterabile care permit comercializarea produselor din                       

automobile. 

       S-a votat: pentru – 16, împotrivă – 0, s-au abținut - 1 

3. Se interzice comerțul ambulant indiferent de proveniența acestuia. 

     S-a votat: pentru – 16, împotrivă – 0, s-au abținut - 1 

4. Elaborarea planului raional de patrulare cu includerea Forțelor Armate pe 

perioada stării de urgență în raionul Strășeni; 

     S-a votat: pentru – 16, împotrivă – 0, s-au abținut - 1 

Executor: Malic Ghenadie șef Inspectoratului de Poliție Strășeni 

5. Se propune  adresarea către Comisiea Situații Excepționale ale RM de a solicita 

forțe și mijloace pentru patrulare raionului Strășeni, după aprobarea planului 

raional. 

     S-a votat: pentru – 16, împotrivă – 0, s-au abținut – 1 

6. Toate instituțiile medicale din raionul Strășeni vor prezenta în scris informația 

referitor la echipamentul necesar COVID-19, pînă la 15 mai 2020, stocuri 

existente și dificitul. 

S-a votat: pentru – 16, împotrivă – 0, s-au abținut – 1 

7. Se propune șefilor IMSP Strășeni, CSP din raionul Strășeni,  elaborarea planului 

raional   a categoriilor de bolnavi (ușor, medii, gravi). 

     S-a votat: pentru – 16, împotrivă – 0, s-au abținut – 1 

8. De a înainta demers către Ministerul Educației Culturii și Cercetării cu privire la 

transmiterea în folosință pe perioada pandemiei COVID – 19 a școlii Internat din 

mun. Strășeni 

9. Se pune în sarcina doamnei Certan Iulia șef al Direcției învățămînt identificatea 

tuturor instituțiilor publice din subordinea Consiliului Raional Strășeni care dispun 

de capacitatea cazării persoanelor infectate COVID 19. 

S-a votat: pentru – 16, împotrivă – 0, s-au abținut – 1 



10.  Se solicită Comisiei Situații Excepționale din satul Cojușna să prezinte informația 

referitoare la numărul de funcționari medicali care solicită transport pentru 

deplăsarea la serviciu în mun. Chișinău. 

     S-a votat: pentru – 14 , împotrivă – 0, s-au abținut – 3 

 

 

  Președintele raionului,                                                                    

preşedinte al Comisiei pentru  

  situaţii excepţionale a raionului Strășeni                              TAMACIUC Pavel  

 

 

  Șef al Secției Situații Excepționale Strășeni  

  Vicepreşedinte al Comisiei pentru situaţii 

  excepţionale a raionului Strășeni                                          Zaharia Vasile 

 

 

  Secretar al Comisiei pentru situații                                      Dragoman Oleg 

  excepționale a raionului Strășeni 

                     

 


