
                                                Proces – verbal nr. 8                             

                al ședinței Comisiei Situații Excepționale  al raionului Strășeni 

 

A prezidat ședința: 

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

Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a raionului Strășeni 

                                                                                              Data și ora desfășurării: 

                                                                                              02.09.2020, ora 9:30 

Membrii Comisiei Situații Excepționale a raionului Strășeni: 

TAMACIUC Pavel – președinte al raionului, președinte al Comisiei Extraordinare 

de Sănătate Publică a raionului Strășeni 

Croitor Vladislav – vicepreședinte al raionului, vicepreședinte la Comisiei Situații 

Excepționale a raionului Strășeni 

Ursu Ion -  vicepreședinte al raionului, vicepreședinte la Comisiei Situații 

Excepționale a raionului Strășeni 

Tabacari Anatolii - vicepreședinte al raionului, vicepreședinte la Comisiei Situații 

Excepționale a raionului Strășeni 

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

Comisiei Situații Excepționale al raionului Strășeni 

Dragoman Oleg – specialist  principal, Secția comunicare și relații publice, 

Aparatul președintelui raionului, secretar al Comisiei pentru situații excepționale a 

raionului Strășeni 

Jereghi Sergiu -  șef adjunct al Oficiului teritorial Chișinău, r-l Strășeni 

Sirbu Nicolae – șef  Direcției Economie, Construcții și Politici investiționale 

Dodon Alexandru – Director SA ,, Drumuri Strășeni, șef al serviciului ingineresc 

GrosuVasile -  președintele URECOOP Strășeni, șef al Serviciului comerți și 

alimentațe 

Samoilă Artur – inginer-șef Sector Distribuție Orhei al ÎSC RED- Gaz Natural 

Fenosa SA, șef al Serviciului energetic 

Gonța Tudor – director SRL Ialoveni-Gaz, filiala Strășeni-GAZ. Șef al 

Serviciului aprovizionare cu gaze naturale. 

Manoli Vera – șef al Direcției Finanțe 

Iovu Nicolae – vice-primar al municipiului Strășeni 

Duca  Victor – șef secției mobilizare al Centrului Militar Teritorial Strășeni 

Ampava Ion – șef adjunct al Direcției Învățămînt 

Racu Gheorghe – comandant al Batalionului de geniu, Negrești 

Guțan Gheorghe – manager-șef al ÎM ,,Direcția Comunală Strășeni,, 

Costov Constantin -  director al ÎM ,, Apă Canal ,, mun. Strășeni 

Ababii Cornel – reprezentant, SA Moldtelecom 

Șoimu Ioana – director al Instituției Medico – Sanitare Publice, Spitalul raional 

Strășeni. 

Granaci Boris - Centrul de Sănătate Publică Chișinău, subdiviziunea Strășeni 



Șoimu Ioana, director al instituției Medico-Sanitară Publică, Centru de Sănătate 

Strășeni 

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

Strășeni 

Malic Ghenadie - șef Inpectoratul de Poliție Strășeni 

Stamati Vsevolod - șef Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Strășeni 

Sagaidac Parascovia - șef Substația Asistență Medicală Urgentă Strășeni 

Conovali Iulian – inspector superior al Inspecției pentru Protecția Mediului 

Strășeni 

Total membri  al comisiei: 27 

Au participat: 19 

Invitați suplimentari: 20 

Grama Mariana – secretar de Stat al Ministerul Afacerilor Interne 

Primari ai localițăților și persoane responsabile de protecția civilă–20 membri 

Ordinea de zi: 

1. Cu privire la trecerea sub nivelul căii ferate Străşeni - Recea, Străşeni- Roşcani. 

Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale 

2. Cu privire la acţiunile întreprinse de către APL I şi APL II pentru prevenirea şi 

înlăturarea incendiilor de vegetaţie în raionul Străşeni. 

Raportori: Primarii localităţilor 

3. Cu privire la acţiunile întreprinse de către APL I şi APLII pentru prevenirea şi 

înlăturarea incendiilor de gunoişti în raionul Străşeni, statutul gunoiştelor de pe teritoriul 

raionului Străşeni. 

Raportor: reprezentantul Inspecției pentru protecţia mediului Străşeni 

Coraportor: Vasile Zaharia, șef al Secției Situații Excepționale Strășeni; 

Primarii localităţilor 

4. Cu privire la revizuirea stării surselor de apă pe teritoriul raionului Străşeni, ca urmare 

a situaţiei create de seceta din vara anului 2020. Măsuri compensatoare. 

Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale 

Coraportor: Vasile Zaharia, șef al Secției Situații Excepționale Strășeni 

5. Cu privire la starea surselor de apă din localităţile Stejăreni şi Lupa-Recea (existenţa 

sau inexistenţa acestora). 

Raportori: Primarii localităţilor vizate 

6. Cu privire la actualizarea listei de înştiinţare, adunare, precizarea componenţei, 

punctelor de contact, a modului de reacţionare în caz de pericol sau de declanşarea a 

situaţiilor excepţionale, în urma schimbărilor parvenite în componența Comisiei pentru 

situații excepționale a raionului Străşeni, cu înmînarea obligaţiunilor funcţionale. 

Raportor: Oleg Dragoman, specialist principal în Secția comunicare și relații publice 

7. Cu privire la pregătirea instituţiilor bugetare de pe teritoriul raionului Străşeni, către 

sezonul de încălzire 2020-2021, situaţia cu privire la starea drumurilor pe timpul 

sezonului rece. 

Raportori: Șefii de instituţii. 

Coraportori: Nicolae Sîrbu, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale 

Primarii localităţilor  



8. Cu privire la acordarea suportului financiar de către Comisia pentru situații 

excepționale a raionului Strășeni în procurarea de măști, mănuși, dezinfectant pentru 

Comisia de încorporare din toamna anului 2020. 

Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni.   

Suplimentar a fost adăugat pe ordinea de zi chestiunea cu privire la aducerea la 

cunoștință a Hotărîrei nr.33 din 28 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extrordinare de 

Sănătate Publică. 

Votat:  

Pentru -  19                            împotrivă –   0                                Abținut –  0 

Zaharia Vasile a dat citire primei chestiuni  din Ordinea de zi și a invitat raportorii 

cu informația pregătită. 

SA EXAMENAT: 

1. Cu privire la situația Covid -19 în raionul Strășeni, și aducerea la cunosștință a 

Hotărîrei nr.33 din 28 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extrordinare de Sănătate 

Publică. 

Raportor: Mariana Grama secretar de Stat al Ministerul Afacerilor Interne 

Coraportori: Boris Granaci Centrul de Sănătate Publică Chișinău, subdiviziunea 

Strășeni, Malic Ghenadie - șef Inpectoratul de Poliție Strășeni. 

- Mariana Grama secretar de Stat al Ministerul Afacerilor Interne: 

     În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a 

sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările 

ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia naţională 

extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică în raionul 

Strășeni este nefavorabilă, fiind instituie cod roșu de sănătate publică în raionul 

Strășeni. Măsurile de sănătate publică sunt indicate în anexa nr.2 a Hotărîrei nr.33 

din 28 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extrordinare de Sănătate Publică. 

- Boris Granaci Centrul de Sănătate Publică Chișinău, subdiviziunea 

Strășeni: 
     La moment sunt 129 de cazuri confirmați pozitiv cu Covid -19 în raionul Strășeni cu 

afectarea a 16 localități din 39, ceia ce constituie 41 % localități, care sunt plasate acuma 

conform calculelor în alertă de cod rosu. Cele mai afectate localități din raionul Strășeni 

sunt și cele mai mari și anume mun. Strășeni cu 33 cazuri, sat. Sireți 15 cazuri, sat. 

Scoreni 14 cazuri, sat. Cojușna 13 cazuri , sat. Vorniceni 11 cazuri, sat. Roșcani 7 cazuri , 

sat. Pănășești 7 cazuri, sat. Lozova  cu incidenta 129,9 la 100 000 populația. Menționezi 

că în instituțiile Republicane  și rationale cetățenii noștri care au vize de reședință pe 

teritoriul raionului Strășeni în ultimile 14 zile în acestea instituții medicale au fost 

înregistrate 8 focare cu 33 cazuri de Covid - 19 pozitiv. În instituțiile de învățămînt cu 

reluarea activităților școlilor se petrece monitorizarea zilnică în rindurile cadrelor 

didactice la moment avem 5 confirmați poziti Covid -19 și o elevă. Toate persoanele 

respective sunt tratate și toți cei care au fost contactați sunt în autoizolare la domiciliu. 

Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică Strășeni a avut loc pe data de 

01.10.2020 și toate deciziile luate  vor fi indicate în Hotărîrea CTESP Strășeni și 

publicată pe pagina Consiliului rational Strășeni. 

- Malic Ghenadie - șef Inpectoratul de Poliție Strășeni: 



     Primarilor care localitățile se află în cod roșu de sănătate publică să revizuiască 

graficul  transportului public, solicitați repetat administratorul rutelor și discutați cu el 

referitor la respectarea normelor și cerințelor ce ține de pandemie Covid – 19. Menționezi 

faptul că foarte greu vine din localități informația a persoanelor care au intrat în țară, 

persoanele confirmate pozitiv cu Covid-19, persoanele tratate, decedate etc. Îdemnăm 

spre conlucrare administrația publică locală să se autosesizeze despre persoanele care 

încalcă regimul de autoizolare și agenții economici care nu respect măsurile 

epidimiologice. 

S-a decis: 

1. Se ia act de informația prezentată de către raportori; 

2. Se recomandă Administrația publică locală de nivelul I , agenții econimici 

indiferent de tipul de proprietate – autorizare și populația a măsurilor stipulate în 

cadrul Hotărîrei Comisiei Teritoriale de Sănătate Publică Strășeni și a Planul 

raional de sănătate publică pe perioada 01 octombrie 2020 – 14 octombrie 2020 , 

și localitățile care se află în cod roșu de sănătate publică după cum urmează: 

mun. Strășeni,  Romanești. Rădeni, Greblești, Codreanca, Țîgănești, Lupa-Rece, 

Cojușna, Sireți, Vorniceni, Greblești, Bucovăți, Pănășești, Micăuți și Gornoe. 

3. Se solicită administrației publice locale  revezuirea graficului și modalitatea de 

transportare a pasagerilor cu administratorii de rute în coordonare cu Inspectoratul 

de Poliție Strășeni, cu termenul pe perioada de cod roșu cu informarea 

Președintelui Comisiei Situații Excepționale a raionului Strășeni. 

     Votat:  

              Pentru -  19                            împotrivă –   0                                Abținut –  0 

 2. Cu privire la trecerea sub nivelul căii ferate Străşeni - Recea, Străşeni- Roşcani. 

Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale 

      În urma ploilor abundente  se produce inundarea drumului de sub trecerile de cu calea 

ferată între localitățile Strășeni – Recea, Strășeni – Roșcani . La segmentul de la intrare în 

sat. Roșcani în perioada inundaților sa deteriorate partea carosabilă am intervenit pe acest 

segment de drum împreună cu o comisie formată din partea căii ferate, acest segment de 

drum aparține APL nivelul II. Am realizat un act de constatare realizat în colaborare cu 

reprezentanții căii ferate și în urma constatării nouă m-i s-a permis să  restaurăm acest 

segment de drum sub podul respective,  cu adîncirea  nu mai mult de 5 cm. Sa  

interevenit cu lucrări de restaurare a segmentului dat și partea carosabilă sub pod a fost 

reparată. Ce ține de segmentul de drum Recea – Strășeni la trecerea de sub calea ferată la 

fel este aceiași problem și am avut o întîlnire cu reprezentanții Administrației de Stat a 

drumurilor deoarece din anul 2019 drumul acesta deja nu mai aparține consiliului rational 

printr-o hotărîre de Guvern a fost dat statutul de drum regional și consiliul rational nu 

poate să intervină la acest segment. La fel am expediat o scrisoare către apele Moldovel 

fiindcă această problemă cu inundarea podurilor este legată nemijlocit cu rîul Bîc, 

deoarece la moment el este la nivel cu pămîntul și necesită urgent a fi adîncit, m-i sa 

comunicat că problema este în insuficiență de mijloace financiare. După am efectuat un 

calcul cu specialiștii din cadrul consiliului raional Strășeni și ca să scoatem problema cu 

răul Bîc pe segmentul ce ține nemijlocit de  mun.  Strășeni trebuiesc în jur la 14 milioane 

de lei.  

 

 

 



S-a decis: 

1. Se ia act de informația prezentată de către raportori; 

2. De identificat  problema rîului Bîc pe teritoriul raionului Strășeni cu organizarea 

unei ședințe în teritoriu cu potențialii parteneri, donator. Responsabil de executare 

este delegate președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Strășeni. 

Termen:  30 zile 

 

   Votat:  

     Pentru -  17                            împotrivă –   0                                Abținut –  2 

3. Cu privire la acţiunile întreprinse de către APL I şi APL II pentru prevenirea şi 

înlăturarea incendiilor de vegetaţie în raionul Străşeni. 

Raportori: Primarii localităţilor 

1. Se ia act de informația prezentată de către raportori; 

4. Cu privire la acţiunile întreprinse de către APL I şi APLII pentru prevenirea şi 

înlăturarea incendiilor de gunoişti în raionul Străşeni, statutul gunoiştelor de pe teritoriul 

raionului Străşeni. 

Raportor: reprezentantul Inspecției pentru protecţia mediului Străşeni 

Coraportor: Vasile Zaharia, șef al Secției Situații Excepționale Strășeni; 

Primarii localităţilor. 

S-a decis: 

 

1. Se ia act de informația prezentată de către raportori; 

2. Se propune  a fi atenționați primarii care nu au dat răspuns la demersul Vice-

președintelui CSE Strășeni, șef Secției Situații Excepționale cu privire la realizarea 

măsurilor de profilaxiei a incendiilor de vegetație și gunoiștilor. 

3. Se propune revizuirea regulamentului de explotare a gunoiștilor , poligoane de 

colectare a deșeurilor de pe teritoriul raionului Strășeni. Responsabili 

Administrația Publică Locală nivelul I cu Inspecșia Ecologică, 

Termen 27 octombrie 2020. 

4. Se propune ca Președinții CSE locale de a revezui regulamentul Situații 

Excepționale și suplimentar de a introduce măsuri de profilaxie și prevenire a 

incendiilor de vegetații.  

5. De precautat posibilitatea de identificare a mijloacelor financiare în limita 

posibilităților pentru bugetul anului 2021 în scopul dotării echipelor și grupelor de 

stingere a incendiilor, formațiuni ale Protecției Civile din cadrul primăriilor. 

    Votat:  

        Pentru -  15                            împotrivă –   0                                Abținut –  4 

5 .   Cu privire la revizuirea stării surselor de apă pe teritoriul raionului Străşeni, ca 

urmare a situaţiei create de seceta din vara anului 2020. Măsuri compensatoare. 

Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale 

Coraportor: Vasile Zaharia, șef al Secției Situații Excepționale Strășeni. 

Măsuri compensatoare: 

1. Consiliul raional Strășeni a acordat suport financiar urămăoarelor primării 

pentru a ameliora situația de aprovizionare cu apă: 

1. Primăriei Negrești – 60,0 mii lei pentru procurarea pompei la sistemul de 



aprovizionare cu apă a gimnaziului. 

2. Primăriei Recea – 300,0 mii lei contribuție la construcția sistemului de apă și 

canalizare. 

3. Primăriei Zubrești – 500,00 mii lei contribuție la implementarea proiectului 

de aprovizionare cu apă și canalizare a localității. 

4. Primăriei Micăuți – 60,0 mii lei contribuție la proiectul de aprovizionare cu 

apă a localității. 

5. Primăriei Negrești – 250,00 miilei contribuție la implementarea proiectului 

de aprovizionare cu apă și canalizare a localității. 

6. Primăriei Ghelăuza – 128,0 mii lei pentru construcția fântânii arteziene. 

  2.  Totodată este de menționat faptul că situația de aprovizionare cu apă potabilă a 

localităților din r-nul Strășeni se va ameliora în urma construcției apeductului 

regional Chișinău – Strășeni – Călărași. Agenție de implementare a proiectului din 

partea Ministerului Agriculturii, dezvoltării regionale și mediului a fost desemnată 

Agenția de Dezvoltare Regională Centru. La moment din partea ADR a fost 

organizată și desfășurată procedura de aciziție a serviciilor de proiectare,contractul 

este semnat cu operatorul economic și la data de 15 septembrie 2020 a demarat 

proiectarea. La data de 01 octombrie 2020 a fost deja o ședință de lucru online cu 

toți reprezentanții APL care vor fi conectați la faza I, pentru organizarea 

activităților ulterioare în cadrul proiectului. 

 

S-a decis: 

 

1. Se ia act de informația prezentată de către raportori; 

2. Se propune primarilor de a crea reserve de ape în caz de incendiu pe teritoriul 

administrat. 

3. De a acorda sprijin subdiviziunii Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

secția Situații Excepționale Strășeni ca pe parcursul lunei octombrie de efectuat 

inventarierea surselor de apă de pe teritoriul primăriilor. 

Votat:  

      Pentru -  16                            împotrivă –   0                                Abținut –  3 

6.   Cu privire la starea surselor de apă din localităţile Stejăreni şi Lupa-Recea (existenţa 

sau inexistenţa acestora).  

Raportori: Primarii localităţilor vizate 

S-a decis: 

 

1. Se ia act de informația prezentată de către raportori; 

2. Se solicită ca primarii localităților Stejareni și Lupa- Recea să prezinte analiza 

detaliată și propunirile  către președintele CSE Strășeni privitor la starea surselor 

de alimentație cu apă în caz de incediu. 

Termen – 27 octombrie 2020  

 

 



Votat:  

        Pentru -  15                            împotrivă –   0                                Abținut –  4 

7.   Cu privire la actualizarea listei de înştiinţare, adunare, precizarea componenţei, 

punctelor de contact, a modului de reacţionare în caz de pericol sau de declanşarea a 

situaţiilor excepţionale, în urma schimbărilor parvenite în componența Comisiei pentru 

situații excepționale a raionului Străşeni, cu înmînarea obligaţiunilor funcţionale. 

Raportor: Oleg Dragoman, specialist principal în Secția comunicare și relații publice 

S-a decis: 

1. Se ia act de informația prezentată de către raportor; 

2. Se solicită ca membrii noi al Comisiei Situații Excepționale a raionului Strășeni să 

facă cunostință cu regulamentul și obligațiunile care le dețin în cadrul comisiei 

respective. 

     Votat:  

              Pentru -  15                            împotrivă –   0                                Abținut –  4 

 

8.   Cu privire la pregătirea instituţiilor bugetare de pe teritoriul raionului Străşeni, către 

sezonul de încălzire 2020-2021, situaţia cu privire la starea drumurilor pe timpul 

sezonului rece. 

Raportori: Șefii de instituţii. 

Coraportori: Nicolae Sîrbu, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale 

Raportori: Primarii localităţilor 

    Direcțiia Învățămînt a raionului Strășeni a raportat că este pregătită de  sezonul rece 

2020 – 2021. Recent au fost organizate cursuri de instruire și testare  a operatorilor 

casangeriilor care funcționează pe bază de gaze natural. Direcția Economie a organizat 

procedura de achiziționare a carbunelor pentru unele oficii a medicilor de familie, 

instituțiile de învățămînt, și a Centrului de plasament pentru persoanele vîrstnice, 

procedura de achiziționare este în derulare.  

 

S-a decis: 

 

1. Se ia act de informația prezentată de către raportor;     

 

Votat:  

        Pentru -  15                            împotrivă –   0                                Abținut –  4 

9.   Cu privire la acordarea suportului financiar de către Comisia pentru situații 

excepționale a raionului Strășeni în procurarea de măști, mănuși, dezinfectant pentru 

Comisia de încorporare din toamna anului 2020. 

Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni.   

     Prin decretul Președintelui Moldovei a început trecerea în rezervă a militarilor prin 

contract precum și încorporarea tinerilor în serviciul  militar. Solicită respectuos din surse  

 

 

 

 

 




