Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova
DISPOZITIA
nr. 3 din 27 februarie 2022

In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul starii de urgenta, de
asediu ~i de razboi, art. 2 din Hotararea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea starii
de urgenta, pct. 6, 7, 8 ~i 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii Exceptionale a
Republicii Moldova, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 1340/2001, Comisia pentru
Situatii Exceptionale a Republicii Moldova

DISPUNE:
1. Se instituie Centrul Unic de Gestionare a Crizei in scopul coordonarii situatiei legata de
fluxul de refugiati din Ucraina.
2. Spatiile pentru receptia, sortarea ~i distributia donatiilor ~i ajutoarelor umanitare vor fi
desemnate prin ordinul Secretarului General al Guvernului. Organizatiile societatii
civile ~i voluntarii vor avea acces pe teritoriul depozitului. Donatiile ~i ajutoarele
umanitare vor fi gestionate de catre Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale. Distributia
ajutoarelor umanitare se va face pentru centrele de plasament temporar ~i gestionarea
fluxului de refugiatilor.
3. Intreprinderile de stat, societatile cu capital majoritar de stat ~i organizatiile
necomerciale pot organiza Centre de plasament temporar pentru refugiati, cu aprobarea
din partea Agentiei N ationale de Asistenta Sociala ~i cu respectarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a Centrului de plasament temporar pentru refugiati. Pentru
Centrele de plasament temporar pentru refugiati create de intreprinderile de stat,
societatile cu capital majoritar de stat ~i organizatiile necomerciale, Ministerul Muncii
~i Protectiei Sociale va acoperi costurile prevazute la punctele 4 literele b), c) ~i d) ~i 11
din Normele de cheltuieli pentru Centrul de plasament temporar pentru refugiati, in
limitele prevazute de Norme ~i in baza facturilor furnizorilor I prestatorilor, in cazul in
care aceste cheltuieli sunt nemijlocit cauzate ~i nu erau prevazute inainte de activarea
Centrului de plasament temporar pentru refugiati.
4. Institutiile publice din subordinea autoritatilor publice centrale pot organiza Centre de
plasament temporar pentru refugiati, cu aprobarea din partea Agentiei Nationale de
Asistenta Sociala ~i cu respectarea Regulamentului de organizare ~i functionare a
Centrului de plasament temporar pentru refugiati. Pentru Centrele de plasament
temporar pentru refugiati create de institutiile publice din subordinea autoritatilor
publice centrale, Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale va acoperi costurile de
functionare in limitele prevazute in Normele de cheltuieli pentn1 Centrul de plasament
temporar pentru refugiati.

5. Se interzice exportul din Republica Moldova a porumbului ~i derivatelor acestuia
(pozitia tarifara 1005), cu exceptia semintelor de porumb destinate :insam:intarii (pozitia
tarifara 1005 10), pe perioada starii de urgenta.
6. Exportul porumbului, conform punctului 5 este permis doar pentru cantitatile ce au deja
eliberate certificate fitosanitare pina la data adoptarii prezentei dispozitii inclusiv.
7. Ministerul Economiei, in comun cu Ministerul Agriculturii ~i Industriei Alimentare, vor
intensifica actiunile de monitorizare a fluctuatiei preturilor ~i a stocurilor de porumb ~i
derivatele acestora pe piata intema ~i extema ~i vor raporta saptamanal Comisiei pentru
Situatii Exceptionale.
8. Ministerul Economiei va notifica Organizatia Mondiala a Comeqului cu privire la
masura adoptata prin prezenta dispozitie.
9. Ministenll Finantelor, :in temeiul pct. 6 al Dispozitiei Comisiei pentru Situatii
Exceptionale nr.1 din 24 februarie 2022, la solicitarea autoritatilor publice antrenate
direct in procesul de gestionare a fluxului migrational ~i asigurarea ordinii ~i securitatii
publice conexe acestuia, va aloca din fondul de interventie mijloace financiare, in
scopul acordarii sporului de compensare pentru munca prestata in conditii de rise sporit
pentn1 sanatate, in suma de 152.1 mil.lei, dupa cum urmeaza:
1. Ministen1lui Afacerilor Interne, 132 mil.lei;
2. Ministerului Apararii, 18.1 mil.lei;
3. Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale, 2.0 mil lei.
10. Ministerul Afacerilor Inteme, Ministerul Apararii ~i Ministerul Muncii ~i Protectiei
Sociale, in temeiul pct.6 al Dispozitiei Comisiei pentru Situatii Exceptionale nr.1 din
24 februarie 2022, :in scopul acordarii sporului de compensare pentn1 munca prestata in
conditii de rise sporit pentru sanatate, vor:
1. elabora ~i pune in aplicare Regulamentele necesare pentru a calcula ~i a duce
evidenta alocatiilor efectuate;
2. stabili sporul de compensare pentn1 munca prestata in conditii de rise sporit
pentru sanatate :in confonnitate cu prevederile art. 139 1 din Codul Muncii
nr.154/2003, pe unitate de timp (ora sau zi), in functie de volumul de lucru ~i de
nivelul de pregatire profesionala ale salariatului;
3. efectua evidenta, raportarea ~i controlul utilizarii mijloacelor alocate din fondul
de interventie conform cadn1lui normativ prevazut de Hotararea Guvemului
nr.862/2015.
11. in scopul asigurarii stocului necesar de alimente ~i de alte produse de stricta necesitate
~i pentru stabilirea unui regim special de lucru adecvat situatiei pentru agenti
economici- operatori din domeniul alimentar, pe durata starii de urgenta:
1. Prin derogare de la prevederile Legii nr.221 /2007 privind activitatea sanitara
veterinara, marfurile supuse supravegherii sanitar-veterinare se vor plasa pe piata
pe baza certificatelor sanitar-veterinare eliberate de Autoritatea sanitara
veterinara din tarile UE, !ara a fi supuse certificarii de catre Agentia N ationala
pentru Siguranta Alimentelor.
2. Serviciul Vamal ~i Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor :i~i vor
organiza activitatea la punctele de frontiera ~i la posturile vamale interne, tinand

cont de necesitatea asigurarii trecerii peste frontiera a produselor alimentare ~i de
stricta necesitate in regim non-stop ~i prioritar.
12. Punctul 6 al Dispozitiei nr. l din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situatii
Exceptionale a Republicii Moldova, va avea unnatorul cuprins:
"Pe perioada starii de urgenta personalul antrenat direct in procesul de gestionare a
fluxului migrational ~i asigurarea ordinii ~i securitatii publice conexe acestuia din
aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii, Ministerului
Muncii ~i Protectiei Sociale ~i din cadrul autoritatilor administrative ~i institutiilor din
subordinea acestora, precum ~i asistentii sociali ~i lucratorii sociali antrenati in acest
proces beneficiaza de sporul de compensare pentru munca prestata in conditii de rise
sporit pentru sanatate, in corespundere cu art. 139 1 al Codului muncii.".
13. Punctul 4 al Dispozitiei nr. l din 24.02.2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a
Republicii Moldova va avea urmatorul cuprins:
"Pe perioada starii de urgenta, la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in
Republica Moldova de pe teritoriul Ucrainei, se suspenda aplicarea prevederilor
punctului 10 din Anexa 1 a Hotararii nr. 62 din 22.09.2021 a Comisiei Nationale
Extraordinare de Sanatate Publica. Agentia Nationala pentru Sanatate Publica va
asigura testarea rapida a persoanelor care prezinta simptome ale infectiei cu virusul
SARS-Co V-2".
14.Pct. 1 al Dispozitiei nr.1 din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale
a Republicii Moldova, va avea urmatorul cuprins:
"Prin derogare de la prevederile Hotararii Guvernului nr. 765/201 cu privire la
aprobarea listei documentelor de calatorie acceptate pentru traversarea de catre straini
a frontierei de stat a Republicii Moldova se va autoriza intrarea in tara a strainilor care
vin direct din Ucraina, la prezentarea unuia din actele de identitate, inclusiv cu termenul
de valabilitate expirat:
a) pentru minori - certificatul de na~tere/certificatul ce atesta na~terea copilului
eliberat de institutia medicala, actul de identitate national (buletinul/card de
identitate/ pa~aport intern), pa~aport ordinar;
b) pentru maturi - actul de identitate national (buletin/card de identitate, pa~aport
intern), pa~aport ordinar."
15.Prin derogare de la prevederile art. 152 2 , alin. (2) ~i (3) din Codul transporturilor rutiere
nr.150/2014, Serviciul Vamal ~i Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, vor
permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova dinspre Ucraina, a operatorilor de
transport rutier straini, care efectueaza operatiuni de transport de marfuri in scop de
tranzit, ~i persoane, rara prezentarea, de catre conducatorii auto, a actelor permisive.
16.Prin derogare de la prevederile art. 29, alin. (2) din Legea nr. 215/2011 cu privire la
frontiera de stat, precum ~i de la prevederile pct. 10, sub pct. 2), lit. a) din Regulamentul
circulatiei n1tiere, aprobat prin Hotarirea Guvemului nr.357/2009, Serviciul Vamal ~i
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, vor pe1mite intrarea pe teritoriul
Republicii Moldova, a unitatilor de transport straine, in baza certificatelor de
inmatriculare in format electronic (diia.gov.ua) emis de catre autoritatile din Ucraina,
cu admiterea acestora in traficul international.
'

17 .in scopul asigurarii materiale a procesului de gestionare a fluxului migrational, :intr-o
masura strict necesara din motive care se circumscriu starii de urgenta, autoritatile
administrative ~i institutiile din subordinea Ministerului Afacerilor Inteme vor atribui
contracte de achizitii publice de bunuri, lucrari ~i servicii necesare pentru depa~irea
acesteia, 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.
18.Autoritatile administrative si institutiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
'
'
'
vor expedia imediat Agentiei Achizitii Publice darea de seama ~i decizia de atribuire a
contractului ca rezultat al procedurii prevazute la pct. 17, cu includerea argumentarii
necesitatii procurarii urgente, iar Agentia Achizitii Publice va examina documentele
receptionate de indata, dar nu mai tarziu de 24 ore de la primirea acestora.
19. Trezoreria de stat va 1nregistra, in mod priori tar, contractele de achizitii publice ce
rezulta din procedurile prevazute la pct. 17.
20.Ministerul Afacerilor Inteme va expedia in adresa Comisiei pentru Situatii Exceptionale
~m raport saptamanal detaliat cu privire la achizitiile prevazute la punctul 17.
21.In temeiul art. 21 alin. (3) al Legii nr. 212-XV/2004 privind regimul starii de urgenta,
de asediu ~i de razboi Armata Nationala va acorda, la solicitare, sprijin Ministerului
Afacerilor Interne pentru misiuni legate de gestionarea asistentei umanitare ~i paza
sediilor obiectivelor de importanta nationala.
22.La pct.16 lit.a) din Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale nr.1 din 24
februarie 2022, textul ,,incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici cu
statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne" se completeaza cu textul ,, , cu
exceptia cazurilor prevazute la art.38 alin.(1) lit.j) din Legea nr.288/2016 privind
functionarul public cu statut special din cadrul Ministenllui Afacerilor lnteme".
23.Prin derogare de la prevederile Legii nr.143/2014 privind regimul articolelor
pirotehnice, pe perioada starii de urgenta se interzice comercializarea ~i utilizarea
articolelor pirotehnice, articolelor pirotehnice de divertisment, articolelor pirotehnice
de scena, bateriilor de petarde, bateriilor de petarde luminoase, petardelor ~i petardelor
luminoase.
24.in perioada starii de urgenta se interzice utilizarea salvelor de foe.
25.Prin derogare de la Titlul IX Capitolul 3 al Codului fiscal nr.1163/1997, persoanele
posesoare de autovehicule neinmatriculate 1n Republica Moldova, care intra pe
teritoriul Republicii Moldova sau care ii tranziteaza dinspre Ucraina nu sunt subiectii
impunerii taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova (vinieta), pe perioada
starii de urgenta.
26.Achitarea salariilor personalului medical implicat in prestarea serviciilor medicale in
cadrul Centrelor provizorii de gestionare a unor afluxuri de straini pe teritoriul
Republicii Moldova ~i Centrelor de plasament temporar pentru refugiati, delegat de
catre institutiile medico-sanitare publice, se va asigura conform actelor normative 1n
vigoare ~i timpului efectiv prestat, din contul mijloacelor fondurilor asigurarii
obligatorii de asistenta medicala.
2 7. Dispozitiile Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova sunt obligatorii
~i executorii pentru conducatorii autoritatilor administra\iei publice centrale ~i locale,

ai agentilor economici, ai institutiilor pub lice, precum ~i pentru cetateni ~i alte persoane
aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
28.Prezenta Dispozitie intra in vigoare din momentul emiterii ~i se publica pe pagina web
oficiala a Guvernului.
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