PROCESUL - VERBAL nr. 4
al Comisiei extraordinare pentru Situații Excepționale din mun. Ungheni
20 martie 2020
Prezenți:15 membri ai Comisiei Situații Excepționale (CSE) din mun. Ungheni: Ambros
Alexandru, Ternovschi Dionisie, Gălușcă Ion, Pavliuc Tatiana, Ciobanu Ghenadie, Scutaru
Petru, Marcoci Iurie, Boiciuc Dumitru, Grosu Dumitru, Codreanu Vasile, Diaconescu Vasile,
Pisarciuc Mariana, Iuri Oleg, Talmaci Sergiu, Rusu Nicolae.
Invitați: Carnovschi Denis, șef Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat,
Drobot Aurel, șef-interimar Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Ungheni, Iepuraș
Natalia, administratoare Zona Economică Liberă Ungheni, Donici Nicolae, șef sector amenajare,
Primăria mun. Ungheni.
ORDINEA DE ZI:
I. Cu privire la măsurile de coordonare, preîntâmpinare și combatere a infecției COVID19 pe teritoriul mun. Ungheni.
A informat: Alexandru Ambros, președintele CSE a mun. Ungheni
Dânsul a menționat că au fost întreprinse măsuri, reieșind din hotărârile Comisiei Naționale
Extraordinare de Sănătate Publică și deciziei Parlamentului de decretare a stării de urgență pe tot
teritoriul Republicii Moldova. Urmează să se decidă asupra măsurilor și acțiunilor adăugătoare
de prevenire a răspândirii infecției în cauză pe teritoriu municipiului Ungheni.
Au luat cuvântul: Carnovschi Denis, Talmaci Sergiu, Iepuraș Natalia, Marcoci Iurie, Scutaru
Petru, Ciobanu Ghenadie, Pisarciuc Mariana
În urma analizei situației epidemiologice create, reieșind din propunerile membrilor comisiei,
S-A HOTĂRÂT:
1. Se ia act de informația prezentată de către A. Ambros, președintele CSE a mun. Ungheni, și
propunerile parvenite.
2. Comisia Situații Excepționale a mun. Ungheni, în limita competențelor, va asigura
executarea, implementarea și controlul asupra:
- Hotărârii Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență pe întreg teritoriul
Republicii Moldova;
- Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii
Moldova;
- Hotărârii Comisiei Naționale extraordinare de sănătate publică nr. 4 - 9 din martie 2020
”Privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19”;
- Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni;
- Altor acte normative ce reglementează situații de urgență și situații excepționale.
3. Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ
general, profesional și universitar, până la 31 martie 2020, inclusiv cu revizuirea ulterioară a
termenului indicat, în funcție de situația epidemiologică; organizarea procesului educațional în
instituțiile de învățămînt de toate nivelurile la distanță prin utilizarea tehnologiilor informaționale
și comunicaționale în perioada în care este restricționată desfășurarea procesului educațional în
incinta instituțiilor de învățămînt.
4. Se prelungește suspendarea activităților/manifestațiilor pe tot tipul de stadioane până la
31 martie 2020.
5. Reluarea, începând cu data de 21 martie 2020, ora 00:00, a întrunirilor/serviciilor
religioase de toate cultele pe teritoriul mun. Ungheni. Acestea vor fi desfășurate în aer liber, în
curțile localurilor/teritorilor adiacentede, cu respectarea distanței sociale de 1-1,5 m și cu
participarea unui număr nu mai mare de 50 de persoane.
6. Reluarea, începând cu data de 23 martie 2020, ora 00:00:
- a activității de comerț cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare în unitățile comerciale
specializate;
- a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor agricole specializate ce

comercializează semințe, produse de uz fitosanitar, furaje și alte materii prime și produse,
necesare în procesul tehnologic și operațional al producătorilor agricoli și al companiilor din
industria alimentară;
- a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor specializate a pieselor de
schimb și altor produse conexe serviciilor de deservire tehnică a unităților de transport și
utilajului agricol.
7. Reluarea, începând cu data de 21 martie 2020, ora 00:00:
- a activității de servicii autorizate de dezinfectare, curățare și spălare a încăperilor, utilajelor,
hainelor și altor obiecte, inclusiv a activității spălătoriilor auto;
- a activității de servicii autorizate de reparare și deservire a unităților de transport.
8. Administratorii terenurilor de joacă pentru copii, stadioanelor și terenurilor de fitnes în
aer liber, ce nu pot asigura îngrădirea fizică a acestora, să asigure igienizarea și dezinfectarea lor,
inclusiv a terenurilor adiacente și căilor de acces.
9. Sectorul de amenajare a Primăriei mun. Ungheni să întreprindă măsuri pentru
dezinfectarea drumurilor, stațiilor auto, mobilierului urban și altor locuri publice.
10. Direcția Centrul Sănătate Publică Ungheni:
- va asigura monitorizarea condițiilor de muncă și respectarea normelor sanitare în condițiile
stării de urgență a angajaților la întreprinderile /instituțiile/ organizațiile ce nu și-au sistat
activitatea în raza mun Ungheni;
- va asigura informarea Comisiei Situații Excepționale a mun. Ungheni pentru coordonarea
măsurilor ce se impun.
11. Responsabilii relații cu publicul și mass-media a instituțiilor, întreprinderilor,
organizațiilor să informeze populația, angajații, prin intermediul publicațiilor periodice,
rețelelor de socializare, panourilor, pliantelor, despre măsurile necesare de prevenire, răspândire
și contracarare a virusului COVID-19.
Au votat: - unanim
II. Cu privire la organizarea activității Punctului local de dirijare în situații excepționale al
Comisiei Situații Excepționale a mun. Ungheni.
A informat: Ghenadie Ciobanu, secretarul Comisiei Situații Excepționale a mun Ungheni.
Au luat cuvântul: Alexandru Ambros, Tatiana Pavliuc.
În baza Dispoziției nr. 87-d din 18 martie 2020 a Inspectoratului General pentru Situații
Excepționale și Deciziei nr. 2E/1 din nr. 3 din 19 martie 2020 a Celulei de criză a Comisiei
pentru Situații Excepționale raionale Ungheni și propunerilor parvenite,
S-A HOTĂRÎT:
1. De a organiza activitatea Punctului Local de Dirijare în Situații Excepționale (PLDSE) al
Comisiei Situații Excepționale a mun. Ungheni în următoarea componență:
- Ternovschi Dionisie, - șeful echipei Punctului de Dirijare
- Poia Vera - șefa grupului de asigurare
- Ciobanu Ghenadie - șeful grupului operativ
- Pohilă Laurențiu - șeful grupului de monitorizare
- Grosu Tatiana - șefa grupului de informare
- Savin Vlad - membrul grupului de informare
- Mutu Sergiu - membrul grupului operativ.
2. Punctul Local de Dirijare în Situații Excepționale al Comisiei Situații Excepționale a mun.
Ungheni va activa zilnic în incinta Primăriei mun. Ungheni cu sediul la Centrul de Informare a
Cetățenilor de la ora 8.00 până la 23.00 și va menține legătura cu Punctul Teritorial de Dirijare în
Situații Excepționale al Comisiei Situații Excepționale a raionului Ungheni.
Date de contact al PLDSE : telefon: între ora 8.00 și 17.00 - 0236 22577; între ora 17.00 și 23.00
- 0236 22437; între ora 23.00 și 8.00 – 079920199. E-mail: anticameraprimaria@gmail.com
ciobghenadie@mail.ru
Au votat: - unanim.
Președintele CSE mun. Ungheni, Alexandru Ambros
Secretarul Comisiei, Ghenadie Ciobanu

