
PROCES VERBAL nr. I
al gedinfei Comisiei pentru SE

dinlI.02.202I

Componenta Comisiei pentru SE - 31 membri.
Au lipsit 8_:

- motivat 8 membri CSE;
- hemotivat - membri CSE.

mun. BilJi

Ordinea de ziz

1. Raportul cu privire la starea Protecliei Civile a mun. Bdlli in anul2020.
2. Aducerea la cuno;tinfd membrilor comisiei pentru Situafii Exeplionale a ordinului Preqedintelui
Comisiei pentru Situafii Exeplionale ,,Cu privire la crearea Comisiei pentru Situafii Exeplionale a mun.
B6lli" ;i a Regulamentului cu privire la comisia pentru Situalii Exepfionale." Repartizarca qi aducerea la
cunoqtinld a obligaliunilor funcfionale a membrilor Comisiei pentru Situalii Exeplionale qi mdsurile de
aclionare in caz de aparilie a situaliilor exeplionale.
3. Examinarea qi aprobarea Planului de lucru a Comisiei pentru Situafii Exepfionale pe anul curent.
4. Informalia Directorului Centrului de Sdndtate Publicd Bdlfi dl V. Chiqlari ,,Cu privire la situa{ia
actual6, profilaxia qi combaterea infecliei COVID-l9 in mun. BAlti."
5. Informalia $efului Direcliei Gospoddrie Comunald dlui V. Zincovschi despre calculul forlelor qi
mijloacelor pentru lichidarea consecinlelor ninsorilor abundente pe teritoriul mun. Bdlli qi cu privire la
starea relelelor termice in cazul temperaturilor scdzute.

$edinfa Comisiei a fost prezidatil de citre Vicepregedintele Comisiei pentru SEo viceprimarul
mun. Bilfi dl Gh. $mulschii:

La gedintd au luat cuvintul:

1. $eful Secfiei Prevenfie a DSE mun. Bilfi locotenent-colonel al s/intern Ig. Lungu - care a

adus la cunoqtinta membrilor CSE:

- Directia Situalii Exceplionale mun. Bdlti ;i-a desfbqurat activitatea pe parcursul anului 2020,in
conformitate cu sarcinile stabilite in Planul managerial al DSE mun. Bdlfi pentru anul2020 aprobat prin
ordinul DSE mun. Bdlfi nr.l32 din25.II.2019 precum qi actele normative in domeniul protectiei civile
qi apdr5rii impotriva incendiilor, ordinelor qi dispoziliile a IGSU.

Activitatea DSE mun. Balfi a fost axatd pe urmdtoarele aspecte debazd.qi anume:
- Asigurarea intervengiiior promte qi calitative;
- Organizarea mdsurilor de prevenfie;

- Dotarea unitdlilor de intervenfie cu tehnicd qi utilaj ;

- imbun6tdlireacondiliilor de activitate Ei asigurarea integritdJii bunurilor.

in vederea reacliondrii operative la situaliile de urgenld qi excep{ionale pe parcursul anului 2020 au fost
desfrqurate 1085 de intervenfii, dintre care:

- 60 la incendii, suma pierderilor in urma incendiilor este estimatd in mdrime de 1639587 lei, Au
fost salvate bunuri materiale in sumd de 7.917.000 lei, in urma incendiilor persoane decedate nu sunt,

Datoritd intervenliei prompte a efectivului DSE Bdlfi au fost salvate 42 persoane;

- 178la stingerea ierbii uscate;



(

,/ - I32 gunoi;
/ - 148 control informafie;

/ - 37 scurtcircuit a echipamentului electric;
428 la deblocarea uqilor;

- 19 la descarcerare qi deblocare auto;
- 6 la cdutarea qi scoaterea cadavrelor de sub apd;
- 31 intervenfii SMURD;
- 474la alte intervenlii (salvarea animalelor, deblocarea drumurilor, conlucrare cu serviciile de urgenfd,
etc.).

Pe parcursul anului 2020, pe teritoriul mun. Bdlli, au fost inregistrate 3 SituaJii Exceplionale
dintre care2 cu caracter tehnogen, I caracter natural qi anume:

- La data de 05.03.2020 - depistarea muniliei neexplodate (proiectil de artilerie 76mm) din str.
Feroviarilor, I49;

- La data de 08.04.2020 - depistarea muniliei neexplodate (bombd de aruncdtor) din str.
Primdverii, 1 l;

- La data de 28.04.2020 - in urma secetei au fost deteriorate lanuri cu srdu din satul Elizaveta.
mun. Bdlfi paguba materiald constituie 1.195.564 lei.

Pe parcursul anului, in mun. Bdlli au fost organi zate 2 qedinle ordinare a CSE ;i 20 qedinfe extraordinare
a CSE.

1. Au fost desfdqurate 3 antrenamente gi anume:
- cu CSE a municipiului (separat cu o duratd de 2 ore), pe tema: "Verificarea efectivului,

repartizarca obligatiunilor functionale, ordinea ac{iunilor incaz de aparilie a SE" -24.0I.2020;
- cu efectivul punctului de dirijare a municipiului (separat6, cu o duratd de 3 ore) pe tema:

"Verificarea efectivului, repartizarea obligatiunilor funcJionale, ordinea de ingtiinlare qi adunare" -
2r.02.2020;

- antrenamentul institutiilor Retelei Nafionale de Observare gi Control de Laborator (RNOCL) cu
tema: ,,Algoritmul de acJiune al institutiilor qi laboratoarelor Retelei Nalionale de Observare qi Control
de Laborator la depistarea substan{elor radioactive, chimice gi bacteriologice in mediului inconjurdtor" -
2t-23.10.2020

2. intruniri (gedin{e) :

cu specialiqtii (inspectorii) la PC numifi prin ordin al obiectelor economiei na{ionale din
municipiu Balli - 28.01 .2020;25.02.2020.

3. DelegaJi la cursuri de instruire 8 persoane:
la Centrul Republican de Instruire - 1 pers. :

- Membrii comisiilor pentru situalii excep{ionale municipal5, qef al Serviciului energetic - I
pers., 1 7- 1 9 februarie;

la Secfia Protectia Populatiei gi Teritoriului "Nord" - 7 pers.:
- Locfiitorii pregedinJilor CSE - directorii adjuncti pentru activitatea didacticd din qcoli, gimnazi|

licee - 7 pers., 29-31 ianuarie.

Odatd cu declararea stdrii de urgen![ in conformitate cu Hotdrirea Parlamentului nr. 55 din 17

martie 2020 qi in vederea asigurdrii activitdlii Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii
Moldova privind acliunile de diminuare a riscului de rdspindire a infecliei cu Covid - 19, de efectivul

DSE mun.BAUi qi subdiviziunile teritoriale, in perioada 18 martie - 24 iunie a fost asigurat activitatea

Punctelor de dirijare in situalii excepfionale, care au acumulat qi generalizat informalii privind evolulia

infecliei cu COVID-l9 qi transmise in cadrul CDSE din cadrul IGSU.

in legdturd cu intensificarea cazurilor unor explozii produse ca urmare a utilizdrii
necorespunzdtoare a buteliilor de gaz petrolier lichefiat (propan-butan), soldate cu victime qi pagube

materiale pe teritoriul deservit de DSE mun. Bdlfi, a fost efectuatd o anaIiz6. ampl6 privind pericolul de

pdstrare qi utilizare a buteliilor cu gaze lichefiate qi comprimate.



In f,rnal, lin sd menfionez ci DSE mun. Bdlli v-a depune in continuare toate eforturile pentru
indeplinirea sarcinilor trasate ;i reaclionarea la timp la toate situafiile de urgenld qi excepfionale in
scopul salvdrii qi protecliei viefii ;i sdndtdfii cetdfenilor.

2. Secretarul Comisiei pentru Situafii Exepfionale mun. Bnlfi dt P. Latco, a adus la cunoqtinld
membrilor comisiei pentru Situalii Exepfionale a ordinului Preqedintelui Comisiei pentru Situalii
Exeplionale "Cu privire la crearea Comisiei pentru Situafii Exeplionale a tn*. BAlfi', qi a
"Regulamentului Cu privire la comisia pentru Situafii Exepfionale.',
Repartizarea ;i aducerea la cuno;tinld a obligafiunilor funcfionale a membrilor Comisiei pentru Situafii
Exeplionale ;i mdsurile de aclionare in caz de aparilie a situaliilor exepfionale.

3. Secretarul Comisiei pentru Situafii Exep{ionale mun. BnUi dl P. Latco, a propus spre examinare
Ei aprobare Planul de lucru a Comisiei pentru Situafii Exepfionale pe anul 2021.
Deoarece alte propuneri qi obecfii n-au parvenit, sa propus votarea:

Pro - 23 voturi
Contra - 0

Abfinut - 0
Planul de lucru a Comisiei pentru Situafii Exeplionale pe anul 2021 afost aprobat unanim.

4. Director al Centrului de Sinitate Publici BnUi V. Ch$lari, care a adus la cuno;tinfa membrilor
Comisiei pentru Situalii Exepfionale situafia actuald, profilaxia qi combaterea infec{iei COVID-|9 in
mun. Bdlli.
La zi:lia de 10.02.2021 in mun. Bdlli sunt inregistrate 5705 cazuri confirmate COVID-19, dintre care 204
decese (3,6yo), persoane recuperate (94,8yo), sub gupraveghere sunt 588. Incidenfa cumulativd a
morbiditdlii constituie 5531 la 100 mii populafie, ce claseazd municipiul Bdlli pe locul II, dup6 m.
Chiqindu unde incidenfa constitue 10479.
De menfionat cd'la data de 9 februarie curent, Comisia Nafionald Extraordinard pentru Sdndtate Publici
a aprobat instituirea Comitetului Nalional de Monitorizarc a Implementdrii Planului Nafional de
Imunizare impotriva COVID-l9. De asemenea, prin Ordinul MSMPS, a fost instituit Comitetul de
Coordonare a Imunizdrii impotriva COVID-l9, pe linga MSMPS, sarcina caruia este de coordona Ei
supravegherea procesul de imunizare impotriva COVID-l9, in conformitate cu Planului National de
Imunizare anti-COVID- 1 9.

5. $eful Serviciului comunal-tehnic, dl V. Zincovschii, a raportat:
- Cu privire la forfele qi mijloacele PC pentru lichidarea consecin]elor inzdpezirelor gi mdsurile de
menJinere a lor in stare de g1iinld,permanentd;
- Cu privire la starea refelilor termo-energetice in cazul scdderei temperaturii.
Serviciul comunal-tehnic este gata pentru indeplinirea sarcinilor in caz de ninsoare puternicd.

Vicepreqedintele Comisiei pentru SE a trasat urtnitoarele sarcini pentru urmitoarea gedin{i:
Tuturor membrilor CSE:

- De completat documentafia de conducere in cazul situafiilor exceptionale.
- De pregdtit mapele de lucru qi documentele informative pentru PC.
- De studiat obligatiunile funcfionale in cazul pericolului de declangare sau declanqdrii situa{iilor
excepJionale.

Vicepregedintele Comisiei pentru SE
Viceprimarul mun. Bilfi

Secretarul Comisiei pentru Situa{ii
Exepfionale mun. Bnlf.

Gh. $MULSCHTT

P. Latco


