Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova
DISPOZITIA
nr. 6 din 3 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:
1. Prin derogare de la prevederile Art 167 alin. (2) din Codul fiscal, pe perioada starii de urgenta, la
deschiderea conturilor bancare In favoarea Agentiei ONU pentru Refugiati din Moldova (IDNO
13557010), bancile vor putea demara operatiuni pe un cont bancar ~i/sau cont deschis la solicitarea
Agentiei ONU pentru Refugiati din Moldova, pana la receptionarea de catre banca a documentului
electronic emis ~i remis de catre Serviciul Fiscal de Stat, care confirma luarea la evidenta fiscala a
contului. Bancile vor informa Serviciului Fiscal de Stat despre conturile bancare deschise In favoarea
Agentiei ONU pentru Refugiati din Moldova In termen de 5 zile de la deschiderea acestora.
2. Pe perioada starii de urgenta, declarata prin Hotararea Parlamentului nr. 41 din 24.02.2022, se
stabilesc conditii speciale de oferire a ajutoarelor umanitare de medicamente, consumabile ~i
dispozitive medicate, catre beneficiarii de ajutoare umanitare cu sediul In Ucraina.
2.1. Donatorii de ajutoare umanitare de medicamente, consumabile ~i dispozitive medicate pot fi
doar persoane juridice lnregistrate In Republica Moldova.
2.2. Scoaterea din Republica Moldova a ajutoarelor umanitare de medicamente, consumabile ~i
dispozitive medicate, se va face cu permisiunea Agentiei Medicamentului ~i Dispozitivelor
Medicate (AMDM).
2.3. Pentru a obtine a obtine permisiunea (inclusiv semnata electronic) a AMDM, donatorii vor
depune la sediul AMDM urmatoarele documente:
a) Demers cu solicitare de eliberare a permisiunii de scoatere din tara a lotului de medicamente,
consumabile ~i dispozitive medicate, cu indicarea institutiei beneficiare, conform
formularului de la AMDM;
b) Copia extrasului din Registrul de Stat al donatorului ;
c) Factura (invoice sau proforma invoice) sau packing list;
d) Certificatele de calitate sau de conformitate ale bunurilor donate;
e) Specificatia In format electronic cu privire la ajutorul umanitar donat, conform formularului
dela AMDM
3. Serviciul Yamat va permite exportul donatiei de ajutoare umanitare de medicamente, consumabile ~i
dispozitive medicate In baza unui aviz eliberat de catre AMDM.
4. Agentia Medicamentului ~i Dispozitivelor Medicate va monitoriza constant stocurile de
medicamente, consumabile ~i dispozitive medicate disponibile In Republica Moldova, saptamanal,

precum ~i va efectua o analiza privind riscurile unui deficit de produse In termen scurt ~i mediu.
Raportul va fi expediat In adresa Comisiei Situatii Exceptionale ~i Centrului Unic de Gestionare a
Crizei.
5. Agentia Medicamentului ~i Dispozitivelor Medicale va expedia In adresa Comisiei Situatii
Exceptionale ~i a Centrului Unic de Gestionare a Crizei un raport saptamanal detaliat cu privire la
ajutoarele umanitare de medicamente, consumabile ~i dispozitive medicale autorizate de aceasta.
6. Prin derogare de la prevederile pct.11 al Anexei nr.2 (Normele privind instituirea subdiviziunilor
structurale ale autoritatii publice) la Hotarlrea Guvernului nr.1001/2011 privind punerea In aplicare
a unor acte legislative ~i capitolul III din Anexa nr.5 la Hotarlrea Guvernului nr.20112009 privind
punerea In aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la functia publica ~i statutul
functionarului public, se permite aprobarea de catre Ministrul Afacerilor Interne a modificarilor la
statul de personal al Biroului Migratie ~i Azil al MAI, cu avizarea acestuia de catre Cancelaria de Stat
In termen de 3 zile. Ministerul Finantelor va aproba schema de lncadrare a personalului Biroului
Migratie ~i Azil al MAI ~i va aloca surse suplimentare pentru salarizarea personalului, conform
calculelor anexate.
7. Prin derogare de la prevederile art.15 alin.(4) din Legea nr.288/2016 privind functionarul public cu
statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ~i pct. 6 al Hotararii Guvernului nr. 423/1992,
cu referire la modificarile In statul de personal mentionate la punctul 6 al prezentei Dispozitii, se
permite angajarea In functii publice cu statut special din cadrul Biroului Migratie ~i Azil al MAI, rara
concurs, in baza avizului pozitiv al Comisiei medicate speciale din cadrul MAI ~i perfectarea
dreptului de acces la secretul de stat, in termen de 5 zile de catre organele abilitate, pentru angajatii
MAI.
8. Prin derogare de la prevederile art. 2, 20, 39 alin. (2) ~i 189 din Codul administrativ al Republicii
Moldova nr. 116/2018, solicitarile Biroului migratie ~i azil din cadrul Ministerului Afacerilor lnteme
referitoare la luarea In custodie publica a strainului sau prelungirea acestei masuri vor fi examinate
de instantele de judecata potrivit procedurii de contencios administrativ, tinandu-se cont de
prevederile speciale ale Legii nr. 200/2010 privind regimul strainilor In Republica Moldova.
9. Se stabile~te ca prelungirea duratei de luare In custodie publica a strainilor se dispune de instanta de
judecata, In a carei raza de competenta se afla Centrul de plasament temporar al straini lor.
I 0. Prin derogare de la prevederile art. I 0 al Legii nr. l 04/2020 cu privire la rezervele de stat ~i de
mobilizare, se permite Agentiei Rezerve Materiale, pe perioada starii de urgenta, utilizarea a doua
stivuitoare modelul Hangcha CPCD 30-AG2, din rezervele de stat, In scopul recepfionarii ajutorului
umanitar parvenit In adresa Republicii Moldova.
11. lnspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ~i lnspectoratul General de Carabinieri vor
lntreprinde masuri privind asigurarea cetatenilor straini, plasati temporar In Centrele provizorii de
gestionare a situatiei de criza, amplasate In satul Palanca, raionul $tefan Yoda, ~i satul Calara~euca
raionul Ocnita, cu produse alimentare ~i alte bunuri materiale eliberate din rezervele de stat, rezervele
de mobilizare ~i donatiile primite de la persoane fizice ~i persoane juridice, inclusiv vor asigura cu
hrana personalu l implicat direct In procesul de gestionare a fluxului migrational ~i asigurarea ordinii
~i securitatii publice In centrele provizorii mentionate.
12. Pe perioada stari i de urgenta, Ministerul Afacerilor Interne, autoritatile administrative ~i institutiile
din subordinea acestuia, se lnvestesc cu dreptul de asigurare cu alimentatie a efectivului care se afla

in stare de alerta ~i este implicat in misiuni legate de instituirea starii de urgenta, in limita bugetului
aprobat ~i din donatiile primite de la persoane fizice ~i juridice.
13. Dispozitia nr. 3 a CSE din 27 februarie 2022 se modifica dupa cum urmeaza:
13. I.
la pct. 14 sintagma ,, intrarea in tara" se substituie cu sintagma ,,traversarea frontierei de
stat" .
13 .2.
la 1it. a) du pa sintagrna ,,pa~aport ordinar" se cornpleteaza cu textul ,,incl us iv alte tipuri
de documente care permit identificarea persoanei (certificat de identitate a cetateanului Ucrainei,
eliberat de Ambasada Ucrainei In Republica Moldova, act de identitate temporar eliberat de catre
Biroul Migratie ~i Azil, carnet/legitimatie de elev/student, etc. , inclusiv copiile acestora sau in
format electronic (diia.gov.ua)."
13.3.
la lit.b ), dupa sintagma ,,pa~aport ordinar", se completeaza cu textul: ,, ,inclusiv alte tipuri
de documente care permit identi ficarea persoanei (certificat de identitate a cetateanului Ucrainei,
eliberat de Ambasada Ucrainei In Republica Moldova, act de identitate temporar, eliberat de
catre Biroul Migratie ~ i Azil, permis de conducere, permis de ~edere, livret militar, etc., inclusiv
copiile acestora sau format in electronic (diia.gov.ua)." .
13.4.
Pct. 15 dupa cuvantul ,,intrarea" se completeaza cu cuvintele ,, ~i ie~irea'', dupa cuvintele
,,~i persoane" se completeaza cu sintagma ,,inclusiv in tranzit" , in continuare conform textului.
14. Punctul 6 al Dispozitiei nr. I din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a
Republicii Moldova, va avea urmatorul cuprins:
"Pe perioada starii de urgenta, personalul antrenat direct In procesul de gestionare a fluxului
migrational ~ i de refugiati ~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 autoritafilor administrative ~i institutiilor din subordinea acestora, precum ~i
personalul din cadrul structurilor teritoriale de asistenta sociala, 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."
15. Pentru perioada starii de urgenta, autoritatile publice de nivelul 2 ~i institutiile publice din subordinea
autoritatilor centrale care au deschis Centre de plasament temporar pentru refugiati pot angaja
lucratori sociali pe o perioada determinata pentru oferirea serviciilor de asistenta umanitara pentru
refugiati , pentru gestionarea tluxului de straini ~i /sau deservirea centrelor. Ministerul Finantelor va
aloca mij loacele necesare pentru salarizarea lucratorilor sociali.
16. Tntreprinderea cooperatista de comert exterior Moldcoopirnpex a Moldcoop va pune la dispozitia
Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale spatii pentru amenajarea depozitelor pentru receptionarea,
depozitarea donapilor ~ i ajutoarelor umanitare. Primirea ~i eliberarea bunurilor provenite din donatii
~i ajutoare umanitare va fi efectuata de Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale. Agentia Proprietatii
Publice cu implicarea S.A. MetalFeros, S.A. Moldtelecom , Ls. Fabrica de Sticla ~i Combinatul de
Vinuri Cricova S.A. vor delega personal pentru lnregistrarea operatiunilor contabile. Toate
procedurile de receptionare, evidenta, depozitare ~i eliberare a bunurilor donate vor fi efectuate ~i
asigurate de catre personalul delegat de Agentia Proprietatii Publice cu implicarea S.A. MetalFeros,
S.A. Moldtelecom Ls. Fabrica de Sticla ~i Combinatul de Vinuri Cricova S.A., cu titlu gratuit.
17. Punctul 19 b) din Dispozitia nr. I din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a
Republicii Moldova, va avea urmatorul cuprins:

,,Ministerul Finantelor va aloca autoritatilor publice de nivelul al doilea resursele necesare pentru
adaptarea ~i functionarea obiectivelor de cazare in centre de plasament temporar, in baza solicitarilor
structurilor teritoriale de asistenta sociala validate de Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale."
18. Prin derogare de la alineatul (2) art.25 din Legea privind protectia consumatorului nr.105-XV din
13.03.2003 ~i ait.13 din Legea privind informatia consumatorului cu privire la produsele alimentare
nr. 279 din 15.12.2017, se permite introducerea pe piata ~i punerea la dispozitie pe piata a produselor
alimentare importate din tarile UE, in lipsa informatiei despre prod us in limba sau in limbile prevazute
in legile de mai sus, plasate nemijlocit pe produs, eticheta sau ambalaj. lnformatia in cauza pentru
aceste produse va ft afi~ata pc raft, asigurandu-se vizibilitatea ei.
I 9. Pr in derogare de la prevederile art. 1522 , alin. (2) ~i (3) din Codul transporturi lor rutiere nr. 150/2014,
Serviciul Varna) ~i lnspectoratul General al Politiei de Frontiera, vor permite intrarea pe teritoriul
Republicii Moldova, fara prezentarea, de catre conducatorii auto, a actelor permisive, urmatoarelor
categorii de operatori de transport rutier:
19.1.
Operatorilor de transport rutier straini care vin dinspre Ucraina ~i care efectueaza
operatiuni de transport de marfuri ~i persoane In scop de tranzit.
19.2.
Operatorilor de transport rutier inregistrati in Ucraina, care efectueaza operatiuni de
transpott de marfuri ~i persoane in scop de tranzit, pentru a reveni in Ucraina;
19.3.
Operatorilor de transport rutier straini, care efectueaza operatiuni de transport in regim
bilateral ~ i tranzit de marfuri , in calitate de ajutor umanitar.
20. Punctul 5.3.1 , lit. b) din Decizia nr. 5 din 02.03.2022 a Comisiei Situatii Exceptionale se reda In
um1atoarea redactie:
"actele ~i masurile de urmarire penala, inclusiv masurile asiguratorii, a caror amanare ar pune in
pericol obtinerea probelor, recuperarea bunurilor infractionale, sau prinderea banuitului, invinuitului
sau a inculpatului , genereaza riscuri iminente de comiterea a noi infractiuni ~i /sau continuarea
activitatilor criminale, retinerea in flagrant, eficienta masurilor speciale de investigatie, precum ~i
cele privind audierea anticipata."
21. 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 pub lice, precum ~i pentru cetateni ~i alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
22. Prezenta Dispozitie intra in vigoare din momentul emiterii ~i se publica pe pagina web oficiala a
Guvernului.

Prim-ministru,
Pre~edinte al C

Natalia GAVRILITA

