
PROCES-VERBAL nr. 12-13- № 99
al şedinţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale 

a Republicii Moldova 
din 9 iulie 2019, ora 15.00

A prezidat: dna Maia SANDU, Prim-ministru al Republicii Moldova -  
preşedinte al Comisiei.

La şedinţă au fost prezenţi:

Membrii Comisiei:
1. Maia SANDU
2. Andrei NĂSTASE

3. Mihail HARABAGIU

4. Ala NEMERENCO
5. Georgeta MINCU

6. Pavel VOICU
7. Nicu POPESCU

8. Roman CAZAN

Prim-ministru, preşedinte al Comisiei 
viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne, 
vicepreşedinte al Comisiei 
şef al Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă al MAI
ministru al sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale 
ministru al agriculturii, dezvoltării regionale şi 
mediului
ministru al apărării
ministru al afacerilor externe şi integrării 
europene
secretar general adjunct al Guvernului

9. Gabriela CUNEVA
10. Igor §AROV

11. Eduard SERBENCO
12. Mihail LUPA§CU

13. Emil GAGIU
14. Anatolie GHILAS

15. Lidia CHIREOGLO

16. Alexandr ESAULENCO
17. Ion TIGHINEANU
18. Octavian CALMiC

19. Iacov CAZACU

20. Ghenadii DIMOV

secretar general de stat al Ministerului Finanţelor 
secretar general de stat al Ministerului Educaţiei, 
Culturii si Cercetării
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secretar de stat al Ministerului Justiţiei
şef al Direcţiei urbanism, construcţii şi locuinţe a
Ministerului Economiei şi infrastructurii
director al Agenţiei Rezerve Materiale
director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi
Cadastru
director interimar al Centrului Naţional 
Anticorupţie
director al Serviciului de Informaţii şi Securitate 
preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
director al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică 
vicepreşedinte al Consiliului de administrare al 
SA „Moldovagaz”
director general al SA „Moldelectrica’'

21. Constantin GORINCIOI vice director al Serviciului naţional unic pentru
apelurile de urgenţă 112



Invitaţi suplimentar:
1. Vasile ROMANIUC

2. Piotr PUŞCARI

3. Andrei MIHAILOV
4. Nina RUSU

5. Gheorghe LEVIŢCHI

6. Artur MIJA

preşedinte al Comisiei pentru Situaţii
excepţionale a raionului Ocniţa 
preşedinte al Comisiei pentru Situaţii
excepţionale a raionului Basarabeasca 
vicepreşedinte al raionului Basarabeasca 
specialist principal al Serviciului construcţii şi 
gospodărie comunală a Consiliului raional
Basarabeasca
şef Secţie a Aparatului preşedintelui raionului 
Basarabeasca
şef al Cabinetului Prin-ministrului

7. Vitalie RUDICO şef-adjunct al Direcţiei generale planificare
strategică şi rezerve de mobilizare a
Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă al MAI

8. Serghei PUIU şef al Secţiei planificare şi monitorizare a
Direcţiei analiză, evidenţă şi planificare a
Direcţiei generale planificare strategică şi
rezerve de mobilizare a Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

Ordinea de zi:

1. Informaţii privind activităţile întreprinse în vederea lichidării consecinţelor 
prăbuşirii blocului locativ din str. Prieteniei nr.153, or. Otaci, raionul Ocniţa şi măsurile 
necesare de întreprins în perioada următoare.

Raportor: dl Mihail HARABAGIU, şef al Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă al MAI.

2. Informaţii privind volumul lucrărilor executate în consecinţă a prăbuşirii 
blocului locativ din str. Prieteniei nr.153, or. Otaci, raionul Ocniţa.

Raportor: dl Vădim BRINZAN, ministru al economiei şi infrastructurii.

3. Informaţii privind consecinţele calamităţilor naturale înregistrate în republică 
(ploi torenţiale, însoţite de grindină şi vînt puternic) la data de 2 şi 3 iulie 2019.

Raportor: dl Mihail HARABAGIU, şef al Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă al MAI.



4. Examinarea solicitării Consiliului raional Basarabeasca privind acordarea 
mijloacelor financiare în sumă de 8 779 040 lei şi a bunurilor materiale pentru 
înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale produse pe teritoriul raionului la data 
de 3 iulie 2019.

Raportor: dl Piotr PUŞCARI, preşedinte al Comisiei pentru Situaţii 
excepţionale a raionului Basarabeasca.

Coraportor: dl Mihail HARABAGIU, şef al Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă al MAI.

5. Examinarea demersului dlui Vasile ROMANIUC, preşedintele al Comisiei 
pentru situaţii excepţionale a raionului Ocniţa, cu privire la eliberarea bunurilor din 
rezervele materiale ale statului (zahăr, orez, hrişcă, conserve) pentru sinistraţii din 
oraşul Otaci, în urma prăbuşirii blocului locativ (din rezervele materiale de stat au fost 
eliberate bunuri materiale în sumă de 99 130 lei).

Raportor: dl Emil GAGIU, director al Agenţiei Rezerve Materiale a MAI.

6. Examinarea solicitărilor privind rambursarea cheltuielilor suportate de către 
Ministerul Apărării, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi 
Inspectoratul General de Carabinieri ale MAI în perioada 24-29 mai 2019 pe 
parcursul desfăşurării lucrărilor de fortificare a digului de protecţie anii viitură în 
vecinătatea localităţii Crocmaz, raionul Ştefan Vodă, după cum urmează:

Ministerul Apărării în sumă de - 79240,99 lei;
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI în sumă de - 

288992,50 lei;
Inspectoratul General de Carabinieri al MAI în sumă de -  21585,22 lei.
Raportori: dl Pavel VOICU - ministru al apărării;

dl Mihail HARABAGIU -  şef al Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă al MAI.

S-a decis:
1. S-a luat act de informaţia prezentată.

2. Se acceptă de principiu solicitările Ministerului Apărării, Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General de Carabinieri ale
MAI privind rambursarea cheltuielilor suportate pe parcursul desfăşurării lucrărilor de 
fortificare a digului de protecţie antiviitură în vecinătatea localităţii Crocmaz, raionul 
Ştefan Vodă, după cum urmează:

Ministerului Apărării în sumă de - 79240,99 lei;
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI în sumă de - 

288992,50 lei;
Inspectoratului General de Carabinieri al MAI în sumă de -  21585,22 lei.

v Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI va pune la dispoziţia 
Ministerului Finanţelor materialele confirmative privind cheltuielile suportate de 
autorităţile vizate pe parcursul desfăşurării lucrărilor de fortificare a digului de 
protecţie antiviitură în vecinătatea localităţii Crocmaz pentru efectuarea unei analize 
ample şi a verificării tuturor calculelor propuse pentru a fi rambursate,



3. Se acceptă solicitarea dlui Vasile ROMANIUC, preşedintele al Comisiei pentru 
situaţii excepţionale a raionului Ocniţa, cu privire la eliberarea bunurilor din rezervele 
materiale ale statului (2,1 tone de zahăr, 1,05 tone de orez, 1,05 tone de hrişcă, 740 
conserve din came de porc înăbuşită, 740 conserve de carne de vită înăbuşită), pentru 
sinistraţii din oraşul Otaci, în urma prăbuşirii blocului locativ, în sumă de 99 130 lei.

4. Se acceptă de principiu, parţial, solicitarea Consiliului raional Basarabeasca 
pentru recuperarea prejudiciului suportat în consecinţă a calamităţilor naturale din 3 
iulie 2019 şi alocarea:

1) mijloacelor financiare în sumă de 5 031 080 lei pentru reparaţia acoperişurilor 
clădirilor de menire socială şi administrative, după cum urmează: 

consiliului raional Basarabeasca - 2 438 190 lei; 
consiliului comunei Iserlia - 2 379 950 lei; 
consiliului sătesc Sadaclia - 92 040 lei; 
consiliului orăşenesc Basarabeasca - 120 900 lei.

2) eliberarea bunurilor din rezervele materiale de stat, după cum urinează:

Nr. Solicitantul Foi de ardezie (buc) Cherestea
(mc) Ţiglă metalică (mp)

1 . consiliului comunei 
Iserlia

5753 103,39

2. consiliului sătesc 
Sadaclia

775

3. consiliului sătesc 
Băşcălia

1452 9

4. consiliului orăşenesc9
Basarabeasca

2570 57,94 81.26 1

TOTAL: 10550 170,33 81,26
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI va pune la dispoziţia:
Ministerului Economiei şi Infrastructurii toate devizele de cheltuieli prezentate 

de Consiliul raional Basarabeasca pentru efectuarea unei expertize specializate şi 
confirmarea sumei totale care urmează a fi alocată, prezentînd Comisiei o informaţie 
privind metodologia de calcul şi instituţiile care verifică devizele de cheltuieli înaintate 
din teritoriu pentru compensarea pagubelor suportate ca urmare a situaţiilor 
excepţionale înregistrate;

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului materialele 
prezentate de Consiliul raional Basarabeasca, ce ţin de prejudiciul cauzat sectorului 
agrar, pentru examinare şi generalizarea informaţiei la subiectul dat.

5. Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în comun cu Ministerul Finanţelor,
alte instituţii relevante, şi în cooperare cu Consiliul raional Ocniţa, Consiliul 
orăşenesc Otaci, vor analiza în termeni optimi situaţia creată şi vor identifica soluţii 
argumentate privind acordarea ajutorului financiar necesar sinistraţilor, ca urmare a 
prăbuşirii blocului locativ din str. Prieteniei nr. 153, or. Otaci, raionul Ocniţa.



6. Agenţia Rezerve Materiale a MAI va elibera din rezervele materiale de stat:
Consiliului raional Ocniţa bunurile materiale prevăzute de pct. 3 al prezentei

decizii pentru sinistraţii din oraşul Otaci, ca urmare a prăbuşirii blocului locativ;
Consiliului raional Basarabeasca, în regim de urgenţă, 10550 foi de ardezie, 

170,33 m3 cherestea şi 81,26 m2 ţiglă metalică, pentru lichidarea consecinţelor 
calamităţilor naturale din 3 iulie 2019, cu înaintarea şi aprobarea ulterioară a hotărîrii 
respective a Guvernului.

7. Consiliile raionale Ocniţa şi Basarabeasca vor asigura recepţionarea, 
distribuirea şi monitorizarea utilizării conform destinaţiei a bunurilor eliberate din 
rezervele materiale de stat.

8. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI:
va elabora, va coordona şi va prezenta în ordinea stabilită proiectul hotărîrii de 

Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare destinatarilor vizaţi, prevăzuţi la 
pct. 2 şi la pct. 4 ale prezentei decizii, după efectuarea verificărilor respective de către 
Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei şi Infrastructurii;

va asigura transportarea bunurilor materiale, eliberate din rezervele materiale de 
stat, Consiliului raional Basarabeasca.

Prim-ministru, 
Preşedintele Comis
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pentru Situaţii Exc 
a Republicii Moldo Maia SANDU


