
Comisia pentru Situafii Excepfionale a Republicii Moldova

DISPOZITIA
nr. l0 din 15 martie2022

in conformitate cu art.22 din Legea nr.27212004 privind regimul st[rii de urgenld, de asediu qi

de r[zboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2004, nr. 132-137, art. 696), art. 2 din Hotdrdrea
Parlamentului nr. 4112022 privind declararea starii de urgenld (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2022, nr. 52-2, art. 63-l), pct. 6, 7, 8 Ei 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situalii
Exceplionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 134012001 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150- 15 7 , art. 1387), Comisia pentru Situafii Excepfionale a

Republicii Moldova

DISPUNE:

f . in temeiul prevederilor art.36 (3) al Legii finan{elor publice gi responsabilit5lii bugetar-fiscale
nr.18112014, se suplimenteazd. volumul fondului de intervenlie al Guvernului pentru anul 2022 cu

suma de 25 000 mii lei din contul donaliilor umanitare acumulate suplimentar la situalia din l1
martie 2022in contul trezorerial deschis in suslinerea poporului ucrainean.

2. Pct. l9litera b. al Dispoziliei nr.l din24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situalii Excepfionale a

Republicii Moldova, va avea urmf,torul cuprins:

,, b. Ministerul Finanlelor va aloca c[tre autoritdlile publice locale de nivelul I qi II qi

Ministerului Muncii Ei Protecliei Sociale resursele necesare pentru adaptarea gi funclionarea
obiectivelor de cazare in centre de plasament temporar, in baza solicitarilor structurilor
teritoriale de asisten!f, socialf,, centralizate qi prezentate de cdtre Ministerul Muncii gi

Protecliei Sociale."
3. Se alocd din fondul de intervenlie a Guvernului suma de 21 315,8 mii lei, c6tre autoritdtile publice

locale de nivelul II pentru gestionarea cr.izei refugialilor din Ucraina, conform anexei nr.l.
4. Pe perioada stdrii de urgen!6, prin derogare de la art. 11 alin. (7) al Legii nr. 1456-XIII 93,

Agenlia Medicamentului gi Dispozitive Medicale este in drept sd permitd distribuitorilor din
regiunea transnistreand, delindtori ai licenlei privind desftqurarea activitetii farmaceutice,

inregistrali in Republica Moldova, importul, distribuirea ;i folosirea in practica medicald a
medicamentelor neautoizate in Republica Moldova, dar care fac parte din Lista Nafionald a
Medicamentelor Esenfiale, aprobatd prin ordinul Ministerului SAnAteIi nr. 103312021, destinate

locuitorilor din regiunea transnistreanS.

5. Pct. 6 al Dispoziliei nr. 9 din 10 martie 2022 a Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii

Moldova, se complet eazd cu urmdtorul alineat:

,,Tariful (comisionul) pentru serviciile de autogard, pe perioada stdrii de urgenf6, se va calcula din

valoarea tarifelor plafon aprobate prin ordinul Ministerului Infrastructurii Ei Dezvoltdrii Regionale

nrJ92022 cu privire la stabilirea tarifelor pentru efectuarea transporturilor rutiere de persoane

prin servicii regulate in trafic raional ;i interraional, inclusiv in cazul majordrilor aplicate de

operatorii de transport rutier."
6. Dispozilia Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii Moldovanr.2 din 25 februarie2022

cu modificdrile ulterioare , se modificd dupd cum urmeazd:

6.1. Pct.18, subpunctul 9, se redd in urmdtoarea redaclie:

"Pentru luna marti e 2022 fumizorii serviciului universal qi/sau de ultimd opliune vor

achiziliona energie electrici de la Furnizorul central de energie electricd SA ,,Energocom"

la preful de l,23leilkWh (ferA TVA). Diferenla de 2,01 lei/kWh (ferA TVA) dintre acest

pre! de achizilie de 1,23 lei/kWh (fbr6 TVA) qi 3,24 leilkWh (ftre TVA) preful

reglementat aprobat de cdtre Agenlia Nalionald pentru Reglementare in Energeticd va fi
subvenlionat Fumizorului central de energie electricd SA,,Energocom" de cdtre Guvern."
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6.2. Pct.18, subpunctul 10, se red[ in urmdtoarea redaclie:
"Furnizorul central de energie electricd SA ,,Energocom" calculeazd valoarea mijloacelor
Itnanciare necesare pentru plata diferenlei, pentru luna martie 2022, dintre prelul de 1,23
lei/kWh (ftrd TVA) qi 3,24 lei/kWh (fbre TVA ) prelul reglementat aprobat de cdtre
Agenlia Nalionali pentru Reglementare in Energeticd Ei prezintd informafia respectivd
Ministerului Infrastructurii gi Dezvoltdrii Regionale. Ministerul Infrastructurii gi
Dezvoltdrii Regionale transmite in adresa Ministerului Finanfelor documentele de platd
pentru finantare. "

6.3. Pct.18, se completeazd. at subpunctul 1 1:

"Furnizorul central de energie electricd SA ,,Energocom" poartd rdspundere pentru
veridicitatea gi corectitudinea evidenlei consumului de energie electricd si efectuarea
calculelor pentru achitarea subvenfiilor. in cazul in care, suma mijloacelor transferate
cdtre Furnizorul central de energie electricd SA ,,Energocom" va depdqi suma calculatd in
baza consumului real al cantitdfii de energie electricd, soldul va fi restituit de S.A.
,,ENERGOCOM" in bugetul de stat."

7. Prin derogare de la prevederile art. 60 alin. (1) lit. a) din Legea finanlelor publice Ei
responsabilitali bugetar-fiscale nr. 18112014, se redistribuie 225 000,0 mii lei de la programul
Dezvoltarea drumurilor (cod 6402) pentru programul Relele electrice (cod 5803) in cadrul
bugetului Ministerului Infrastructurii si Dezvoltdrii Regionale aprobat prin Legea bugetului de stat
pentru anul 2022 nr.205 12021 .

8. in scopul executdrii prevederilor Pct.18, subpunctul 9 Ei l0 din Dispozilianr.2 din 25.02.2022 a
Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii Moldova, Ministerul Infrastructurii gi
Dezvoltlrii Regionale va efectua plata cdtre S.A. ,,ENERGOCOM" a subvenfiilor in sumd de 225
000 000 lei.

9. La elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru amtl 2022
nr.20512021, Ministerul Finanlelor va inainta propuneri de restabilire a alocatiilor la programul
Dezvoltarea drumurilor (cod 6402).

10. Pct.6 al DispoziJiei nr. 1 din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situalii Excepfionale a

Republicii Moldova, va redd in urmdtoarea redacfie:

"Pe perioada stdrii de urgenld personalul antrenat direct in procesul de gestionare a fluxului
migra{ional gi de refugiali gi asigurarea ordinii gi securit[1ii publice conexe acestuia, personalul
trecut la un regim special de activitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Apdr[rii, Ministerului Muncii gi Protecliei Sociale gi din cadrul autoritAtilor administrative Ei
instituliilor din subordinea acestora, precum gi personalul din cadrul structurilor teritoriale de
asistenfd sociald, asistenfii sociali qi lucrdtorii sociali antrenali in acest proces, beneficiaz[ de
sporul de compensare pentru munca prestatd in condilii de risc sporit pentru sdnltate, in
corespundere cu art. 1391 al Codului muncii."

ll.Dispozifia nr.l din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii
Moldova cu modificdrile ulterioare, se modificd dupd cum urmeazd:
La pct.16:
. lit.a) subpct. ,,i", se expune in urm[toarea redaclie:

,,i incetarea raporturilor de serviciu ale funcfionarilor publici cu statut special din cadrul
Ministerului Afacerilor Inteme in cazurile prevdzute la art.38 alin.(1) lit.a)-c) 9i lit.i) din Legea
nr.28812016 privind funclionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne";
o lit.b) subpct. ,,i", se expune in urm[toarea redaclie:

,,i prin derogare de la art. 14 alin. (1) lit. a) qi art. 15 alin. (a) din Legea nr.28812016 privind
funclionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, angajarea Ei
promovarea in funcliile publice cu statut special de nivel de C01-03 qi B0l-03 se va efectua frrl
organizarea concursului,inbaza avizului pozitiv al Comisiei medicale speciale din cadrul MAI (la
angajare) gi perfectarea dreptului de acces la secretul de stat gi a cazierului de integritate, in
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termen de 5 zile de cdtre organele abilitate, pentru candidalii la angajare in funcfii publice cu

statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne."
12. Se pune in sarcina Ministerului Educaliei gi Cercetdrii, elaborarea gi aprobarea:

I2.1. Instrucliunii privind incadrarea in institufiile de inv[t[mdnt general din Republica

Moldova a copiilor din familii refugiate din Ucraina. Se stabilegte pentru toli copiii din
familiile refugiate din Ucraina, indiferent de statutul de solicitant de azil, oportunitatea de a

frecventa institulia de inv[!6m6nt in calitate de audient, ceea ce presupune participarea la
activitdlile educalionale frrd obligativitatea gcolarizSrii, cu inregistrarea solicitantului intr-un
registru provizoriu. Institulionalizarea in institulia de invdldmdnt preEcolar a copilului din
familiile refugiate din Ucraina poate fi admisd in funclie de sursele financiare bugetare

alocate pentru anul 2022.
12.2. Ordinului cu privire la inscrierea in anul de studii 2021-2022Ia mobilitdli de studii a

studenlilor refugiali din Ucraina. Prin derogare de la art.l50 din Codul educaliei al Republicii
Moldova m.15212014 gi Regulamentul cu privire la studiile strdinilor in instituliile de

inv6!6mint din Republica Moldova, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului nr.50412017,

mobilit5lile de studii oferite studenlilor refugiali din Ucraina, cetdleni ai Ucrainei, se pot

organizafrrd,taxd, in limitele bugetelor institulionale, studenlii refugiali din Ucraina vor putea

h inscrigi in mobilitate in lipsa actelor confirmative privind studiile parcurse in instituliile de

invdldm6nt superior frecventate anterior in Ucraina gi fEra de prezentarea scrisorii de accept a

Ministerului Educaliei qi Cercetdrii.

12.3. Insuficienla mijloacelor financiare necesare in scopul punerii in aplicare a actelor

menlionate va fi acoperitd.,la solicitarea Ministerului Educatiei qi Cercetdrii, din bugetul de

stat, surse externe disponibile, donalii sau alte surse legal constituite.

13. in scopul conjugdrii eforturilor privind implementarea Planului Operalional ONU pentru Refugiafi

gi prestirii serviciilor de asistenld refugialilor cu implicarea personalului, prin derogare de la
prevederile Hotdrdrii de Guvem nr. 715 din 23-09-2020 cu privire la transmiterea in folosinld a
unor bunuri imobile, inceteazd prevederile contractului de comodat Nr.3009-20, din 30.09.2020

incheiat intre S.A."Mo1dexpo" Ei Institulia medico-sanitar[ publicd Spitalul Clinic Municipal

,,Sfinta Treime". Gestiunea bunurilor prevdzute in contractul de comodat va fi asigurat[ de cdtre

S.A "Moldexpo". Consiliul municipal Chiqinau, IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfrnta Treime",

cu implicarea Agenliei Proprietdfii Publice va asigura transmiterea cdtre S.A."Moldexpo"
bunurile imobile qi mobile preluate in administrarea sa gi aflate in gestiunea I.M.S.P. Spitalul

Clinic Municipal ,,Sffinta Treime" conform actelor de primire-predare.

14. Agenlia Propriet[fii Publice, in colaborare cu Ministerul SdndtAtii va revizui prevederile Hotdr6rii

de Guvern nr.715 din23 septembrie 2020 qi Hotdrdrea de Guvern nr.315 din 20 mai 2020 9i va

inainta guvernului, in termen de 74 zile, propuneri de modificare sau abrogare a hotdrdrilor

menlionate.

15.Dispoziliile Comisiei pentru SituaJii Exceplionale a Republicii Moldova sunt obligatorii Ei

executorii pentru conducdtorii autoritdlilor administraliei publice centrale gi locale, ai agenfilor

economici, ai instituliilor publice, precum Ei pentru cetdleni Ei alte persoane aflate pe teritoriul

Republicii Moldova.
16.Prezenta Dispozilie intr[ in vigoare din momentul emiterii qi se publicd pe pagina web oficiald a

Guvernului.

Prim-ministru,
Natalia GAVRILITA
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Anexa nr. I

a Dispoziliei nr.l0 din 15 martie2022

LISTA

autoritifilor administrafiei publice locale de nivelul al doilea clrora se alocl mijloace financiare
in vederea gestionarii crizei refugiafilor din Ucraina

Nr. crt.
Autoritdtile administra{iei publ ice
locale

Capacitate (numdr de
locuri)

Total mij loace pentru intre(inerea
centrelor de plasament temporar al
refugiafilor, mii lei

I Consiliul municipal Chigindu
2450 9555,0

2 Consiliul municipal BIlli
292 1265,4

3 Consiliul raional Anenii Noi
60 195,5

4 Consil iul raional Basarabeasca 85 233,9

5 Consil iul raional Bricenr 60 264,7

6 Consiliul raional Cahul 266 576,4

7 Consiliul raional Cdl6rasr 70 312,1

8 Consiliul raional Cimislia 80 406,0

9 Consiliul raional Donduqeni 53 258,2

l0 Consiliul raional Drochia 20 78,0

ll Consil iul raional Dubasan 228 619,5

r2 Consiliul raional Edinef I t0 429,0

l3 Consiliul raional Fdlesti 80 393,3

14 Consiliul raional Floresti 40 185,3
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15 Consiliul raional Glodeni 102 476,0

l6 Consiliul raional Hincesti 170 585,5

t7 Consiliul raional Ialoveni 100 444,1

t8 Consiliul raional Leova I 1 5 176,5

l9 Consiliul raional Nisporeni 80 281,8

20 Consiliul raional Ocnita 60 240,2

21 Consiliul raional Orhei 100 199,7

22 Consiliul raional Rigcani 30 I 17,0

z3 Consiliul raional Rezina 44 129,7

24 Consiliul raional Singerei 120 303 7)

25 Consiliul raional Soroca 80 308,3

26 Consiliul raional $tefan Vodd I 15 331,2

27 Consiliul raional Strigeni 230 l0l 1,4

28 Consiliul raional Taraclia 55 202,8

29 Consiliul raional Telenesti 108 421,2

30 Consiliul raional Unghenr 70 288,3

31 UTA Glgduzia 160 1026,1

Total 5633 21315,8
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