Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova

DISPOZITIA
nr. 8 din 7 martie 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. 1387), Comisia pentru Situatii Exceptionale a
Republicii Moldova.
DISPUNE:
I. in scopul acoperirii materiale a procesului de gestionare a fluxului de refugiati ~i pentru a facilita

implicarea partenerilor externi, pe durata starii de urgenta se instituie urmatoarea procedura
simplificata de import a ajutoarelor umanitare destinate gestionarii fluxului de refugiati:
1.1. Procedura simplificata se aplica doar In cazul ajutoarelor umanitare destinate procesului de
gestionare a fluxului de refugiati al caror receptionar este o Autoritate Publica Centrala ~i
anume Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Ministerul Muncii ~i Protectiei
Sociale, Ministerul Sanatatii.
1.2. Receptionarul, In colaborare cu institutia donatoare, vor asigura pregatirea corespunzatoare a
setului de acte pentru importul de ajutor umanitar, dupa cum urmeaza:
a) Lista produselor donate, cu indicarea cantitatii ~i a pretului acestora.
b) Factura/Proforma.
c) Scrisoarea din partea institutiei donatoare prin care se indica originea bunurilor donate ~i
destinatia acestora.
1.3. Prin derogare de la Capitolul V al Legii nr.1491/2002, Serviciul Varna) va autoriza importul
ajutoarelor umanitare destinate gestionarii fluxului de refugiati fara avizul prealabil al
Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale, Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor ~i
Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, dar ~i fara aplicarea altar masuri de politica
economica.
1.4. Prin derogare de la Capitolului V al Legii nr.1491 /2002 privind ajutoarele umanitare,
receptionarul ajutoarelor umanitare va 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.
2. I. In scopul fluidizarii tranzitului cetatenilor straini ~i apatrizi, conform punctului 25 lit d) a
Dispozitiei Comisiei pentru Situatii Exceptionale nr. I din 24 februarie 2022 cu modificarile
ulterioare, se lmputernice~te Autoritatea Aeronautica Civila sa organizeze curselor aeriene
neregulate pentru transportul cetatenilor straini ~i a apatrizilor, conform regulamentului din Anexa
nr. I a prezentei dispozitii .
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3. Prin derogare de la art. 4 din Legea 119/2018 cu pnvire la medicamentele de uz veterinar, In
perioada starii de urgenta, Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor permite intrarea In tara
a medicamentelor de uz veterinar lnregistrate centralizat de catre Agentia Europeana a
Medicamentelor (EMA). Lista acestora va fi coordonata In prealabil cu Agentia Nationala pentru
Siguranta Alimentelor.
4. Prin derogare de la prevederile Hotararii Guvernului nr.882/ 2015 pentru aprobarea Normei
sanitar-veterinare privind cerintele de sanatate ~i certificarea sanitar-veterinara, se admite, pentru
perioada starii de urgenta, intrarea temporara a cailor lnregistrati (cai de sport) din Ucraina In
Republica Moldova, rara obligativitatea prezentarii certificatelor sanitare veterinare prevazute
pentru admiterea temporara a cailor lnregistrati , cu conditia ca ace~tia sa fie identificati prin
microcipare ~i sa dispuna de pa~aport sau un atestat de rasa.
5. Dispozitia nr.2 din 25 februarie 2022 se modifica dupa cum urmeaza:
5.1. Punctul 18, subpunctul 3 va avea urmatoarea redacfie:
,,3. Titularului de licenta pentru producerea energiei electrice ,,Mon)l.aBcKa.si f P3C" SA, care
are lncheiate contracte de vanzare-cumparare a energiei electrice cu furnizorii serviciului
universal ~i/sau furnizorii de ultima optiune, operatorii sistemelor de distributie ~i operatorul
sistemului de transport i se impune, pentru perioada 01-30 aprilie 2022, obligatia de serviciu
public de asigurare a cantitatilor integrale de energie electrica necesare (cu exceptia cantitatilor
procurate de la Furnizorul Central de energie electrica ~i producatorii de energie electrica din
surse regenerabile) furnizorilor serviciului universal ~i/sau de ultima optiune, operatorilor
sistemelor de distributie ~i operatorului sistemului de transport."
5.2. Punctul 18, subpunctul 4 va avea urmatoarea redactie:
,,4. Pana la data de 10 martie 2022, producatorul ,,Mon)l,aBcKaR f P3C" SA va lncheia cu
furnizorii serviciului universal ~i /sau de ultima optiune, operatorii sistemelor de distributie ~i
operatorul sistemului de transport al energiei electrice acordurile aditionale la contractele de
vanzare-cumparare a energiei electrice aflate In derulare, privind modificarea termenului de
valabilitate a acestora, precum ~i mentinerea conditiilor financiare ~i contractuale existente
pana la 30 aprilie 2022."
5.3. Punctul 18, subpunctul 5 va avea urmatoarea redactie:
,,5. Prin derogare de la procedurile stabilite In Legea 100/2017 cu privire la actele normative ~i
In Legea nr. 239/2008 privind transparenta In procesul decizional, pana la data de 18 martie
2022, Agentia Nationala pentru Reglementare In Energetica va modifica data intrarii In vigoare
a Regulilor pietei energiei electrice, aprobate prin Hotararea ANRE nr. 283/2020, astfel )neat
sa nu se aplice pana la data de 30 aprilie. In perioada de pana la intrarea In vigoare a Regulilor
pietei energiei electrice, prevederile acestora se vor aplica In regim de testare, rara a implica
responsabilitati financiare lntre participantii la piata de energie electrica."
5.4. Punctul 18, subpunctul 11, se exclude.
6. Dispozitia nr.6 din 3 martie 2022 se modifica dupa cum urmeaza:
6.1 . Pct.16, se reda in urmatoarea redactie:
"Intreprinderea cooperatista de comert exterior Moldcoopindex a Moldcoop va pune la
dispoziti a Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale spatii pentru amenajarea depozitelor
pentru receptionarea, depozitarea donatiilor ~i ajutoarelor umanitare. Primirea ~i eliberarea
bunurilor provenite din donatii ~i ajutoare umanitare va fi efectuata de Ministerul Muncii ~i
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Proteqiei Sociale. Agentia Proprietatii Publice va coordona implicarea S.A. MetalFeros, S.A.
Moldtelecom, i.s. Fabrica de Sticla, S.A Combinatul de Vinuri Cricova, S.A Franzeluta, i.S.
Po~ta Moldovei pentru a presta servicii de contabilitate ~i alte servicii necesare, cu delegarea
personalului, pentru Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale In scopul gestionarii fluxului de
refugiati. Toate procedurile de receptionare, evidenta, depozitare ~i eliberare a bunurilor
donate vor fi efectuate ~i asigurate cu implicarea personalul delegat de S.A. MetalFeros, S.A.
Moldtelecom, Ls. Fabrica de Sticla, S.A Combinatul de Vinuri Cricova, S.A Franzeluta, i.S.
Po~ta Moldovei ."
6.2. Pct.11 ~i 12 din Dispozifia nr. 6 din 3 martie 2022 a Comisiei Situatii Exceptionale, prin
derogare de la prevederile art.73 alin.(3) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative,
se aplica din data de 24.02.2022.
7. Dispozitia nr. I din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii
Moldova, se modifica dupa cum urmeaza:
7.1. Pct.16 lit. b) subpunctul ,, i" se reda in urmatoarea redacfie:
,,angajarea ~i promovarea In funqiile publice cu statut special de orice nivel se va efectua tara
concurs, rara limita de varsta, exceptand ~i alte reguli de evolutie In cariera pentru functiile de
executie ~ i de conducere, precum ~i tara necesitatea prezentarii Comisiei medicale centrale a
Serviciului medical al MAl formularului - 091 /e sau 091-2/e (Certificat privind aptitudinea de a
detine ~i a folosi arme ~i munitii , a practica activitati sociale ~i profesionale cu responsabilitate
sporita) eliberat de Comisia speciala sau Comisia speciala de contestare de examinare a capacitatii
psihice a solicitantilor de a detine ~i folosi arme ~i munitii , a practica activitati sociale ~i
profesionale cu responsabilitate sporita)."
7.2. Pct. I I se reda in urmatoarea redacfie:
,,11. Prin derogare de la art.JO alin.(I) ~i alin.(3) ~i art.16 alin.(1) ~i alin.(4) din Legea
nr.104/2020 cu privire la rezervele de stat ~i de mobilizare, precum ~i In temeiul art.19 lit.g) ~i
art.36 alin.(I) lit.b) din Legea finantelor publice ~i responsabilitatii fiscale nr.181/2014, Agentia
Rezerve Materiale din cadrul MAI va elibera cu titlu de deblocare Inspectoratului General pentru
Situatii de Urgenta ~i lnspectoratul General de Carabinieri:
a) din rezervele de stat - prod use alimentare In suma de 180,4 mii lei, conform anexei nr. 1;
b) din rezervele de mobilizare - bunuri materiale In suma de 2275,0 mii lei, conform anexei
nr. 2."
8. Dispozitiile Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova sunt obligatorii ~i
executorii pentru conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale ~i locale, ai agentilor
economici, ai institutiilor publice, precum ~i pentru cetateni ~i alte persoane atlate pe teritoriul
Republicii Moldova.
9.

Natalia GAVRILITA
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Anexa 1
a dispozitiei nr. 8 din 7 martie 2022
REGULAMENT
privind organizarea curselor aeriene neregulate pentru transportul
cetatenilor straini ~i a apatrizilor
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
I . Regulamentul privind organizarea curselor aeriene neregulate pentru transportul cetatenilor straini
a apatrizilor (In continuare "Regulamenl ") stabile~te modul de organizare a curselor aeriene

~i

neregulate pentru transportul catre alte state a cetatenilor straini ~i apatrizilor ce se afla pe teritoriul
Republicii Moldova, precum ~i procedura aplicabila pentru selectarea operatorilor aerieni ce vor opera
curse aeriene neregulate.
2. Prezentul Regulament se aplica pentru perioada In care spatiul aerian al Republicii Moldova este
Inch is.
3. Cursele aeriene neregulate vor fi organizate In functie de solicitarile parvenite In adresa Autoritatii
Aeronautice Civile (In continuare AAC) prin intermediul platformei de lnregistrare a acestora
(www . caa.md/rep~t riere) ~ i la numerele de telefon dedicate In aceste scop +373 22 823 500 ~i +373 22
823 587.
4. Cursele aeri ene neregulate se vor organiza In cazul In care pentru o destinatie se atesta cerere de la
eel putin 150 so licitanti.
5. Cursele aeriene neregulate prevazute de prezentul Regulament pot fi efectuate de catre operatori
aerieni nationali sau straini care au operat curse regulate pe/de pe Aeroportul International Chi~inau
pana la introducerea starii de urgenta prin Hotararea Parlamentului nr.41/2022.
6. Jn sensul prezentului Regulament se utilizeaza urmatoarele definitii:
• anunf - solicitare scrisa a Autoritatii Aeronautice Civile prin intermediul paginii web oficiale
www.caa.md prin care se solicita prezentarea de catre operatorii aerieni a ofertei de preturi
pentru operarea curselor aeriene neregulate;
• cursa neregulata - operatiune de transport aerian comercial efectuata In scopul transportarii
cetatenilor straini sau apatrizilor ce se afla pe teritoriul Republica Moldova In perioada starii de
urgenta;
• pasager - cetatean strain sau apatrid care se afla pe teritoriul Republica Moldova In perioada
starii de urgenta, care a depus o solicitare In adresa AAC astfel cum este prevazut la punctul 3
~ i care contracteazi'i servicii de transport aerian prin curse aeriene neregulate, pentru plecarea
de pe teritoriul Republicii Moldova.
Capitolul II
PROCEDURA DE SELECT ARE A OPERA TORILOR AERIENI
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Sectiunea 1
Anunful
7. In funqie de numarul solicitarilor parvenite din partea cetatenilor straini sau apatrizilor ce se afla pe
teritoriul Republica Moldova In perioada starii de urgenta, AAC publica pe pagina web oficiala, la
rubrica ,, Utilizarea spa/iului aerian fn perioada starii de urgen/a " anuntul privind organizarea
curselor neregulate.
8. Anunful va confine urmatoarea informafie:
• destinafia cursei neregulate;
• ziua cursei neregulate;
• numarul estimativ de pasageri ce urmeaza a fi transportati;
• ora petrecerii ~edinfei de adjudecare.
Sectiunea 2
Ofertele operatorilor aerieni
9. Operatorul aenan va prezenta oferta AAC In termenul specificat In anunful pentru destinatia
corespunzatoare.
10. Operatorul aerian va lntreprinde toate masurile ce se impun pentru ca oferta sa nu fie compromisa
pana la momentul (data ~i ora) examinarii ofertelor de catre Comisia de selectare a operatorilor aerieni.
11. Ofertele vor confine urmatoarea informafie:
• preful per pasager (cu toate taxele ~i costurile incl use, inclusiv un bagaj de cala de 20 kg per
pasager);
• capacitatea aeronavei (numarul de locuri), tipul aeronavei care va executa zborul ~i numarul de
lnmatriculare (sau a aeronavei de substitufie, dupa caz);
• orarul de operare a curselor neregulate (data ~i ora).
Secfiunea 3
Comisia de selectare a operatorilor aerieni
12. Ofertele prezentate de operatori aerieni se analizeaza In cadrul Comisiei de selectare a
operatorilor aerieni.
13. Comisia este formata din :
• Directorul AAC;
• Vice-directorul AAC;
• Un reprezentant al Direcfiei economie, analiza ~i cooperare internationala a AAC,
Secretarul Comisiei;
• Un reprezentant al Secfiei juridice ~i resurse umane a AAC .
14. Comisia de selectare a operatorilor aerieni exercita urmatoarele atributii :
A. examineaza solicitarile parvenite din partea cetatenilor straini ~i apatrizilor privind
intenfia de a contracta servicii de transport aerian comercial prin curse aenene
neregulate;
B. solicita oferte de la operatorii aerieni pentru cursele ce urmeaza a fi operate In termen
rezonabil lnainte de data operarii;
C. examineaza ofertele recepfionate din partea operatorilor aerieni ~i selecteaza operatorul
aerian pentru fiecare destinafie In parte ;
D. informeaza operatorul aerian despre selectarea acestuia pentru operarea cursei
neregu late;
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E. asigura publicarea informatiei despre cursele neregulate aprobate pe pagina web
oficiala a AAC www.caa.md la rubrica specializata.
Sectiunea 4
Selectarea operatorilor aerieni

15. Criteriul de selectare a ofertelor

ca~tigatoare

este pretul per pasager cu toate taxele

~i

costurile

incl use.
16. Dupa analizarea ofertelor prezentate de catre operatorii aerieni , Comisia va examina fiecare oferta
~i

va stabili ca~tigatorul pentru fiecare cursa in parte. Comisia de selectare a operatorilor, poate solicita
clarificari pe marginea ofertei propuse.
17. Operatorii aerieni care au depus ofertele, pot asista la procedura de selectie desra~urata de
Comisie.
18. Decizia Comisei de selectare a operatorului aerian se consemneaza in Procesul-verbal.
19. Procesele-verbale privind selectarea operatorilor aerieni se publica pe pagina web oficiala a AAC
imediat dupa aprobare.
20. In cazul imposibilitatii executarii de catre operatorul aerian ca~tigator a cursei neregulate in ziua ~i
la ora stabilita in oferta ca~tigatoare, AAC va desemna urmatorul operator aerian din lista ofertantilor
pentru cursa neregulata respectiva.
21. Prezentarea mai multor oferte de catre unul ~i acela~i operator aerian pentru aceea~i cursa
neregulata este interzisa.
22. Ofertele prezentate in afara termenului prezentat in anunt nu vor fi examinate.
Capitolul III
Organizarea zborului de catre operatorii aerieni desemnati di~tigatori

23. Operatorul aerian care a fost desemnat ca~tigator va efectua cursa neregulata in eel mult 48 de ore
de la anuntul privind desemnarea in calitate de ca~tigator.
24. Operatorul aerian desemnat pentru efectuarea cursei neregulate:
a) va comercializa bilete prioritar pentru solicitantii ce s-au inregistrat in modul prevazut la pct.3 .
Lista solicitantilor cu datele de contact va fi remisa operatorului desemnat o data cu informarea privind
desemnarea drept ca~tigator;
b) va publica pe pagina sa web informatia privind data ~i ora efectuarii cursei neregulate precum ~i
pretul prevazut in oferta;
c) va informa AAC privind numar solicitantilor inregistrati conform pct.3 ce au procurat bilete
pentru transport aerian, pentru fiecare cursa in parte in baza listelor transmise de AAC;
d) va transmite catre lnspectoratul General al Politiei de Frontiera, Autoritatea Aeronautica Civila
~i Serviciul de lnformatii ~i Securitate lista pasagerilor ce vor fi transportati pe destinatia pentru care a
fost desemnat, cu eel putin 12 ore inainte de ora planificata pentru efectuarea cursei neregulate.
25. In cazul in care, dupa contactarea listei solicitantilor remisa de catre AAC, vor ramane locuri
disponibile in aeronava, acestea vor fi scoase in vanzare libera la acela~i pret cu eel indicat in oferta, in
acelea~i conditii ~i doar pentru cetateni straini sau apatrizi.
26. Zborurile retur se vor efectua rara transportarea pasagerilor la bordul aeronavei .
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