
Comisia pcntru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova 

DISPOZITIA 
nr. 12 din 25 ,maiiie 2022 

in conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul starii de urgenta, de asediu 

~i de razboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696), art. 2 din 
Hotararea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea starii de urgenta (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2022, nr. 52-2, art. 63-1 ), pct. 6, 7, 8 ~i 9 din Regulamentul Comisiei pentru 
Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1340/2001 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151 , art. 13 87), Comisia pentru Situatii 
Exceptionale a Republicii Moldova 

DISPUNE: 

1. Se aproba instituirea in Republica Moldova a prezentei Programului Alimentar Mondial 
(PAM) ~i a Comitetului International al Crucii Ro~ii (CICR) in vederea sustinerii operatiunilor 

de urgenta pentru gestionarea crizei refugiatilor din Ucraina. 
2. Personalului, sediilor, bunurilor, fondurilor, al tor proprietati ~i activitatilor PAM ~i CICR li se 

aplica prevederile Conventiei asupra privilegiilor ~i imunitatilor Natiunilor Unite din 1946 ~i 
ale Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la privilegiile ~i imunitatile agentiilor 

specializate din 194 7. 
3. Pe perioada starii de urgenta, in scopul acoperirii materiale a procesului de gestionare a fluxului 

de refugiati din Ucraina ~i pentru a facilita implicarea PAM ~i a CICR, se instituie urmatoarea 
procedura simplificata de import a ajutoarelor umanitare destinate gestionarii fluxului de 

refugiati din Ucraina: 
3.1. Procedura simplificata se aplica doar in cazul ajutoarelor umanitare destinate procesului 

de gestionare a fluxului de refugiati din Ucraina ai caror receptionari sunt PAM ~i CICR. 
3.2. Receptionarii, in colaborare cu institutia donatoare, vor asigura pregatirea corespunzatoare 

a setului de acte pentru importul de ajutor umanitar, dupa cum urmeaza: 
a) Lista marfurilor donate, cu indicarea cantitatii ~i a pretului acestora. 

b) Factura/Proforma. 
c) Scrisoarea prin care se indica originea marfurilor donate ~i destinatia acestora. 

3.3. Prin derogare de la Capitolul Val Legii nr.1491 /2002 cu privire la ajutoarele umanitare 
acordate Republicii Moldova, Serviciul Vamal va autoriza importul ajutoarelor umanitare 
destinate gestionarii fluxului de refugiati ai caror receptionarii sunt PAM ~i CICR rara 

avizul prealabil al Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale, Agentiei Nationale pentru 
Siguranta Alimentelor ~i Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, dar ~i rara aplicarea 
altor masuri de politica economica. 

3.4. PAM ~i CTCR vor notifica Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale despre lista ~i cantitatea 
produselor primite sub forma de ajutor umanitar in termen de 3 zile de la data importului . 

4. Ministerul Afacerilor Externe ~i Integrarii Europene va elaborat ~ i va prezenta Guvemului 
pentru semnare acorduri cu PAM ~i CICR privind statutul ~i activitatea permanenta a acestora 
in Republica Moldova. 

5. Ministerul Afacerilor Exteme ~i Tntegrarii Europene va informa prin canale diplomatice, PAM 

~i CICR despre deciziile indicate supra. 



6. In scopul gestionarii bunurilor materiale provenite din donatii ~i ajutoare umanitare, Ministerul 
Muncii ~i Protectiei Sociale va achizitiona servicii de administrare ~i gestionare a depozitelor 
~i servicii de suport institutional in introducerea facturilor la primirea/eliberarea bunurilor de 

la depozit in sistemul informational de evidenta, prin utilizarea procedurii de negociere rara 
publicarea prealabila a unui anunt de participare, conform prevederilor art. 56 alin. ( 1) lit. b) 
al Legii nr. 131 /2015 privind achizitiile publice. 

7. Autoritatea contractanta va expedia imediat Agentiei Achizitii Pub lice darea de seama ~i 

decizia de atribuire a contractului ca rezultat al procedurii prevazute la pct. 6, cu includerea 
argumentarii necesitatii procurarii urgente, iar Agentia Achizitii Publice va examina 
documentele receptionate nu mai tarziu de 24 ore de la primirea acestora. 

8. Trezoreria de stat va inregistra, in mod prioritar, contractele de achizitii publice ce rezulta din 
procedurile prevazute la pct. 6 ~i 7. 

9. Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale va expedia in adresa Comisiei pentru Situatii 

Exceptionale un raport saptamanal detaliat cu privire la achizitiile prevazute la punctul 6. 
10. Pct. 4 din Dispozitia nr. 3 din 27 februarie 2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a 

Republicii Moldova, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 
Ultima fraza se reda in urmatoarea redactie: 

,,Pentru Centrele de plasament temporar pentru refugiati create de institutiile publice din 
subordinea autoritatilor pub lice centrale, Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale va acoperi 
costurile de functionare in limitele prevazute in Normele de cheltuieli pentru Centrul de 

plasament temporar pentru refugiati, iar pentru Centrele de plasament temporar pentru 
refugiati create de catre autoritatile publice locale de nivelul I, Ministerul Finantelor va 
aloca catre autoritatile publice locale de nivelul I resursele necesare pentru adaptarea ~i 
functionarea obiectivelor de cazare in centre de plasament temporar, in baza solicitarilor 

centralizate ~i prezentate de catre Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale." 
11 . Incepand cu data de 29 martie, deschiderea Centrelor de plasament temporar pentru refugiati 

intr-o unitate administrativ-teritoriala, va fi autorizata de catre Agentia Nationala Asistenta 
Sociala doar la atingerea gradului de ocupare de 90% din capacitatea Centrelor deja create in 
unitatea administrativ-teritoriala respectiva. 

12. Incepand cu data de 30 martie, in scopul evitarii riscurilor legate de traficul de fiinte umane, 

nu este permisa cazarea organizata a refugiatilor in centre :Iara in~tiintarea Agentiei Nationale 
Asistenta Sociala. Pentru in~tiintarea Agentiei Nationale Asistenta Sociala, se va expedia o 
scrisoare la emailul info@,anas ,rnd sau la numarul de telefon 0800 800 11, cu informarea 

adresei centrului, numele ~i telefonul de contact al persoanei responsabile de centru ~i numarul 

de persoane cazate la data 1n~tiintarii Agentiei Nationale Asistenta Sociala. Centrele 
neaprobate care vor functiona rara in~tiintarea Agentiei Nationale Asistenta Sociala vor fi 

inchise din oficiu. 
13. Incetarea sau sistarea activitatii Centrelor de plasarnent temporar pentru refugiati a caror creare 

a fost aprobata de catre Agentia Nationala Asistenta Sociala se dispune prin act administrativ 

al conducatorilor entitatilor sau structurilor cu drept de creare, cu notificarea Agentiei 
Nationale Asistenta Sociala. Tn cazul lncetarii sau sistarii activitatii Centrelor de plasarnent 
ternporar pentru refugiati, conducatorul entitatii sau structurii cu drept de creare va asigura 
identificarea locurilor necesare pentru redirectionarea refugiatilor plasati, in alte Centre de 
plasament pentru refugiati din unitatea adrninistrativ-teritoriala in a carei raza se afla sau, dupa 
caz, din alte unitati administrativ-teritoriale, cu organizarea procesului de plasare in 
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare ~i functionare a Centrului de 



plasament temporar pentru refugiati, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii ~i Protectiei 
Sociale nr. 2112022. 

14. Cetatenii Republicii Moldova care au emigrat autorizat in Ucraina ~is-au reintors in Republica 
Moldova din cauza razboiului, dar nu au rude, bunuri ~i proprietati in tara, beneficiaza de 
masurile de suport ~i asistenta, inclusiv cazare temporara in centrele de plasament ale 

refugiatilor. Documentele confirrnative in acest sens sunt pa~aportul cetateanului Republicii 
Moldova cu mentiunea emigrarii autorizate in Ucraina sau permisul de ~edere permanent in 
Ucraina. 

15. Se aloca din fondul de interventie al Guvemului suma de 1 853,5 mii lei catre Autoritatile 
Publice Locale de nivelul I ~i II, conform Anexei nr. 1. 

16. Pe perioada starii de urgenta, prin derogare de la prevederile Acordului privind Regulile de 
determinare a tarii de origine a marfurilor in Comunitatea Statelor Independente din 20 
noiembrie 2009 ~i a Legii nr. 13 8011997 cu privire la tariful vamal, certificatele de origine a 
marfurilor forma CT-1 eliberate de autoritatile din Ucraina, prezentate in copii (pe hartie sau 
in format electronic), au aceea~i validitate ca ~i originalele acestora. 

17. Importatorul, urmeaza sa prezinte organelor vamale originalele certificatelor de origine a 
marfurilor forma CT-1 , angajandu-se in acest sens prin prezentarea la momentul importului a 
Declaratiei-angajament a importatorului prezentata in Anexei 2. 

18. Dispozitiile Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova sunt obligatorii ~i 
executorii pentru conducatorii autoritatilor administratiei pub lice centrale ~i locale, ai agentilor 
economici, ai institutiilor publice, precum ~i pentru cetateni ~i alte persoane aflate pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

19. Prezenta Dispozitie intra in vigoare din momentul emiterii ~i se publica pe pagina web oficiala 
a Guvemului. 

Prim-ministru, 
Pre~edinte al Co~i*~ Natalia GAVRILITA 



Nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Anexa nr.1 

a Dispozitiei m. 12 din 25 martie 2022 

LISTA 

autoritatilor administratiei publice locale carora li se aloca mijloace financiare in vederea 

gestionarii crizei refugiatilor din Ucraina 

Autoritatea administratiei Capacitate centre de Total mij lo ace pentru 
publice locale plasament (numar 1ntretinerea centrelor de 

de locuri) plasament temporar al 

refugiatilor, mii lei 

Consiliul raional Criuleni 130 796,5 

Primaria comune1 Stauceni, 25 114,1 

municipiul Chi~inau 

Primaria satului Crocmaz, 100 111,7 

raionul ~tefan Yoda 

Primaria ora~ului Anenii Noi 30 149,6 

Primaria satului Copceac, UT A 30 137,5 

Gagauzia 

Primaria satului Ochiul Alb, 20 100 

raionul Drochia 

Primaria satului Coste~ti, raionul 100 444,1 

Ialoveni 



Anexa 2 

a Dispozitia CSE nr.12 din 25.03 .2022 

Declaratie - angajament 

( denumirea 1ntreprinderii, IDNO) 

1n persoana Directorului (administratorului) __________________ _ 

(numele, prenumele directorului 1ntreprinderii) 

declar ca la declaratia vamala 1n detaliu nr. din. ______ _ 
tratamentul tarifar preferential a fost aplicat in baza copiei certificatului de origine forma CT-1 
nr. din --------

Totodata, ma oblig sa prezint organului vamal originalul certificatului de origine forma CT-1 nr. 
________ din ________ pana la expirarea starii de urgenta. 

lmportatorul/reprezentantul legal al importatorului 

L.~. 

(numele, prenumele) 


