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PROCES – VERBAL  
 

al ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Călărași 
 

 

orașul Călărași       25 februarie 2022 

 

Prezenți membri – 24, absenți – 8 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la întreprinderea măsurilor necesare pentru gestionarea fluxurilor migraționale. 

Raportor: Vasile Timofte – vicepreședintele raionului, vicepreședintele Comisiei 

 

2. Cu privire la organizarea colectării produselor alimentare și obiectelor de primă necesitate 

pentru potențialii migranți stabiliți pe teritoriul raionului Călărași. 

Raportor: Vasile Timofte – vicepreședintele raionului, vicepreședintele Comisiei    

 

 
Urmare chestiunilor supuse dezbaterilor, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Călărași, __ 

 

DISPUNE: 

 

1. Se ia act de raportul prezentat de dnul Vasile Timofte, vicepreședintele raionului, 

vicepreședinte al Comisiei, privind declararea stării de urgență, instituită prin Hotărârea 

Parlamentului Republicii Moldova nr.41/2022 și măsurilor necesare de întreprins în teritoriul 

raionului Călărași în vederea gestionării fluxurilor migraționale. 

 

2. Se instituie în raionul Călărași următoarele Centre provizorii pentru gestionarea fluxului de 

străini, după cum urmează (conform Anexei la prezentul proces-verbal).  

 

3. Cazarea persoanelor în Centrele provizorii pentru gestionarea fluxului de străini din raionul 

Călărași se va efectua pe măsura completării locurilor de cazare în ordine descrescătoare a 

locațiilor stabilite în Anexa la prezentul proces-verbal.  

 

4. Inspectoratul de Poliție Călărași (dnul M. Cernei), va asigura ordinea și securitatea publică în 

Centrele provizorii din raionul Călărași pentru potențialii refugiați din Ucraina, stabilite de 

către Comisie. 

 

5.  Direcția învățământ, tineret și sport (dna Elena Gonța), va asigura infrastructura și activitatea 

în regim normal a instituțiilor din subordine în care vor fi plasați potențialii refugiați din 

Ucraina.  

 

6. Direcția raională pentru siguranța alimentelor (dnul Tudor Orbu) în comun cu Centrul de 

sănătate publică Călărași (dnul Alexandru Baltaga) vor inspecta Centrele provizorii pentru 

gestionarea fluxului de străini în vederea asigurării bunei funcționări a infrastructurii și 

locurilor de preparare a alimentelor. 

 

http://www.calarasi.md/


7. Vicepreședintele raionului, vicepreședintele Comisiei (dnul Vasile Timofte), va coordona 

activitățile instituțiilor medico-sanitare publice din  raion  în scopul asigurării Centrelor 

provizorii pentru gestionarea fluxului de străini cu lucrători medicali și medicamente de primă 

necesitate. 

8. Direcția asistență socială și protecție a familiei (dna Elena Rusu), va desemna asistenți sociali 

comunitari și lucrători sociali, pentru a deservirea Centrelor de plasament temporar din raion. 

9. Direcția finanțe (dnul Iurie Bobeica) va identifica din bugetul raionului suma de 100 mii lei 

pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru gestionarea fluxului de străini. 

10. Primarii orașului, comunelor, satelor din raion vor informa imediat Inspectoratul de poliție 

Călărași despre sosirea în localitate a pesoanelor refugiate din Ucraina, cazate pe cont propriu 

la rude sau prieteni. 

11. Primarii orașului, comunelor, satelor din raion, la necesitate, vor organiza colectarea produselor 

alimentare, igienă și obiectelor de primă necesitate cu transmiterea acestora către Comisia 

pentru Situații Excepționale a raionului Călărași, care va direcționa produsele și obiectele 

colectate către Centrele provizorii pentru gestionarea fluxului de străini (responsabil dna 

Zinaida Țurcanu, vicepreședinte al raionului, vicepreședintele Comisiei). 

/Preşedintele raionului       Ștefan BOLEA 



ANEXA 

la Procesul-verbal al Comisiei 

pentru Situații Excepționale 

a raionului Călărași  

din 25 februarie 2022 

LISTA 

CENTRELOR PROVIZORII PENTRU GESTIONAREA FLUXULUI DE STRĂINI

DIN RAIONUL CĂLĂRAȘI 

nr. LOCALITATEA LOCAȚIA 
Nr. locuri 

cazare 
PERSOANA  

DE CONTACT 

TELEFON 

CONTACT 

1 com. Hîrjauca Stațiunea balneară ”Codru” 100 – 150 Andrei David 079277866 

2 s. Hîrbovăț Școala de hipoacuzi 100 Svetlana Cireș  068116557 

3 s. Leordoaia Baza de odihnă ”Festival” 60 Boris Slipinschi 078222002 

4 s. Oricova Tabăra de odihnă ”Romanița” 100 Elena Gonța 079363867 

5 or. Călărași Școala Profesională 113 Tudor Tihon 067600396 

6 or. Călărași Centrul ”Dirk Harting” 35 Zinaida Țurcanu 069162296 

7 or. Călărași Azilul pentru bătrâni 5 Nina Tatarciuc 061090046 

8 or. Călărași Centrul ”EPITROP” 6 Elena Rusu 069204648 

9 or. Călărași Căminul Școlii sportive ”M. Viteazul” 5 Olaru Ion 069888441 

10 s. Hoginești Primăria 20 familii Constantin Poștaru 079564910 

11 com. Sipoteni Grădinița de copii 40 Vasile Rața 069214981 

12 s. Onișcani Grădinița de copii 20 Gheorghe Grecu 079135505 

13 s. Bravicea Școala de Arte 30 Alexei Zatic 067493300 

NOTĂ: Prin Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Călărași 

              numărul Centrelor provizorii pentru gestionarea fluxului de străini  

              poate fi extins 


