
Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova 

DISPOZITIA 

nr. 15 din 20 aprilie 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 
Hotanlrea 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. Se aproba Raportul privind necesitatea prelungirii starii de urgenta cu propunerea de a 
remite Parlamentului solicitarea de a prelungi starea de urgenta pe intreg teritoriul Republicii 
Moldova, prevazut in Anexa. 

2. Se prezinta Guvernului spre examinare Raportul privind necesitatea prelungirii starii de 
urgenta pe intreg teritoriul Republicii Moldova, in conformitate cu prevederile art. 15, art.18 
alin.(2) ale Legii 212/2004 privind declararea starii de urgenta, de asediu ~i de razboi, cu 
propunerea de a inainta Parlamentului solicitarea de a prelungi starea de urgenta pe intreg teritoriul 

Republicii Moldova, declarata prin Hotararea Parlamentului nr.41 /2022, pe o perioada de 60 zile, 
incepand cu 25 aprilie 2022. 

3. Ministerul Afacerilor Interne va pregati ~i prezenta Guvernului spre examinare proiectul 
Hotaririi Guvernului cu privire la inaintarea, catre Parlamentul Republicii Moldova, a propunerii 
privind prelungirea starii de urgenta, precum ~i proiectul Hotaririi Parlamentului privind 
prelungirea starii de urgenta. 

4. 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 aflate pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

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

Natalia GAVRILITA 



Anexa nr. 1 

Raport consolidat privind necesitatea prelungirii starii de urgenta pe teritoriul Republicii 
Moldova, 20 aprilie 2022 

La data de 24 februarie 2022, la propunerea Guvernului Republicii Moldova, prin Hotararea nr. 

41/2022, Parlamentul a declarat starea de urgenta pe intreg teritoriul tarii , tinand cont de pericolul 

iminent la adresa securitatii nationale provocat de razboiul din Ucraina. Masurile adoptate au fost 

necesare pentru a putea gestiona aceasta criza rara precedent, care se suprapunea peste criza 

gazelor ~i peste criza sanitara. Actiunile Guvernului ~i ale Comisiei pentru Situatii Exceptionale 

nu au depa~it limitele mandatului atribuit de catre Parlament. Gestionarea in regim de urgenta a 

fluxului migrational ~i adaptarea sau crearea instrumentelor ~i organismelor care sa realizeze acest 

obiectiv, precum ~i gestionarea amenintarilor ce vizau securitatea nationala ~i securitatea 

energetica a Republicii Moldova au fost posibile printr-o serie de derogari , completari ~i adaptari 

ale cadrului normativ pe care Comisia pentru Situatii Exceptionale le-a dispus in cele 15 ~edinte 

desra~urate in perioada 24 februarie - 20 aprilie 2022 ~i doar prin conjugarea eforturilor tuturor 

celor implicati: societate civila, voluntari din interiorul sau din afara tarii , autoritati publice locale, 
parteneri de dezvoltare sau autoritati publice centrale. 

Cu toate acestea, razboiul asupra Ucrainei , inceput la 24 februarie 2022, este in continua 

desra~urare, iar prognoze clare sau predictii pertinente care sa ind ice ameliorarea situatiei nu exista 

in prezent. Negocierile initiate intre partile aflate In razboi nu au produs rezultate sau dinamici 

pozitive, astfel alimentandu-se o incertitudine generala cu privire la evolutia starii de lucruri . In 

aceste conditii este posibila ~i probabila degenerarea rapida a situatiei ~i producerea unor 
evenimente care sa afecteze, suplimentar, In mod grav, securitatea in regiune, dar ~i securitatea 

nationala, ce include inclusiv securitatea energetica a Republicii Moldova. Potrivit informatiilor 

disponibile, razboiul continua In mai multe regiuni ale statului vecin, in prezent atestandu-se o 

intensificare a luptelor In estul Ucrainei. De asemenea, persista riscuri reale de actiuni militare 

vizand mai multe localitati din partea de sud, precum ~i in regiunea Odesa care se afla in imediata 
apropiere a frontierei terestre intre Republica Moldova ~i Ucraina. 

Analiza situatiei de la frontiera de stat a Republicii Moldova, efectuata de catre Ministerul 

Afacerilor lnterne constata in prezent un flux de refugiati mai scazut comparativ cu eel lnregistrat 

de la inceputul razboiului . Cu toate acestea, oamenii continua sa traverseze frontiera pe segmentul 

moldo-ucrainean In cautarea unui adapost sigur. Conform informatiilor de ultima ora, In prezent, 

pe teritoriul Republicii Moldova se afla peste 91.600 de cetateni straini lntrati prin acest segment, 

dintre care peste 48.200 sunt copii/minori, iar in perioada 24 februarie - 20 aprilie 2022 un numar 
de aproximativ 423.900 de persoane au intrat pe teritoriul Republicii Moldova prin segmentul 
respectiv. 



In eventualitatea unei escaladari a situatiei in Ucraina, numarul persoanelor refugiate ar putea 

cre~te, iar un grad de pregatire adecvat pentru gestionarea acestor tluxuri este necesar sii fie 

mentinut. 

Exista in continuare riscuri in privinta securitatii aprovizionarii Republicii Moldova cu energie 
electrica, gaze naturale ~i produse petroliere, in special incepand cu data de 1 mai 2022. Securitatea 

energetica a tarii este afectata de instabilitatea pietelor energetice ~i volatilitatea sporita a 

preturilor, se reflecta in mod firesc ~i asupra functionalitatii regulilor de piata ~i a viabilitatii 

normelor/mecanismelor aferente pietelor energetice ale Republicii Moldova, stat importator net de 

gaze naturale ~i produse petroliere ~i preponderent ~i de electricitate. in lipsa unor prognoze clare 
care sa indice ameliorarea crizei in regiune, pe segmentul energiei , in continuare exista riscuri , 

precum: 

• mentinerea preturilor inalte din cauza fluctuatiilor pietei ce au rezultat din instabilitatea din 
regiune; 

• intreruperea livrarilor de gaze naturale de catre Gazprom din cauza neexecutarii auditului 

datoriilor financiare; 

• cre~terea preturilor la energia electrica in regiune cu impact direct asupra 

preturilor/tarifelor la consumatorii finali ~i lipsa unor alternative cost-eficiente; 

• cre~terea preturilor la produsele petroliere la nivelul pietelor spot ~i ca efect, a modificarilor 
lanturilor de aprovizionare. 

Concomitent, efectele razboiului afecteaza ~i conexiunile comerciale ~i lanturile logistice, inclusiv 

de produse alimentare, fiind necesara redimensionarea ~i reevaluarea solutiilor ~i masurilor care 

sa consolideze procesele de importanta vitala in Republica Moldova. 

in situatia actuala, Guvernul are nevoie ~i in continuare de parghii ~i instrumente care sa permita 

luarea deciziilor rapide ~i eficiente, care in conditii de normalitate nu pot fi adoptate. Acest aspect 

vizeaza reglementarea mai multor procese aferente gestionarii eficiente a crizei refugiatilor, 

menfinerea securitatii energetice a statului, inclusiv pentru asigurarea tuturor consumatorilor cu 

resurse energetice, procedurile de recepfionare a ajutoarelor umanitare, de alocare a mijloacelor 
financiare, etc. 

Activitatea CSE in perioada 24.02.2022 - 20.04.2022 

Activitatile Comisiei ~i Dispozitiile rezultate au avut drept temei Legea nr. 212/2004 privind 
regimul starii de urgenta, de asediu ~i de razboi ~i vizeaza situatia legata de securitate~ regionala 
~i pericolul la adresa securitatii nationale. Derogarile efectuate de la cadrul legal in cadrul CSE au 

fost aplicate proportional, transparent, prin implicarea consultativa a institutiilor de resort, 

organizatiilor principale in scopul gestionarii eficiente ~i a depa~irea situatiei de urgenfa. Astfel, 

au fost instituite centre temporare pentru trierea refugiatilor, centre de plasament temporar al 

refugiatilor, au fost mobilizate resurse de transport, servicii sociale ~i medicale, dar ~i au fost 

alocate fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente acestor procese. De asemenea, 



au fost luate o serie de decizii In scopul asigurarii securitatii alimentare ~i energetice, dar ~i In 

scopul asigurarii procesului de import a bunurilor de importanta primara. 

Asigurarea energeticii a /iirii 

• in scopul asigurarii securitatii energetice a tarii, Comisia pentru Situatii Exceptionale 
(CSE), a adoptat un ~ir de decizii care au drept scop asigurarea securitatii aprovizionarii cu 
resurse energetice. Cateva masuri care au avut un impact benefic major societatii ~i 

industriei: 
Compensatii pana la 150 m3 de gaze pentru consumatorii casnici ~i 500 m3 pentru 
consumatorii non-casnici in sectorul privat; 
Compensatia diferentei pretului de achizitie de electricitate ~i a pretului reglementat 
de catre Agentia Nationala pentru Reglementare In Energetica (ANRE); 
Compensatia diferentei de pret catre consumatorii non-casnici In urma majorarii 
preturilor reglementate pentru fumizarea gazelor naturale a caror plati pentru gazele 
naturale (rara TVA) consumate lunar reprezinta eel pufin 5% din volumul de 
vanzari; 
Plafonarea preturilor de comercializare angro a produselor petroliere principale de 
tip standard la preturile maxime de comercializare cu amanuntul stabilite de catre 
ANRE. 

Mecanisme de sus/inere a refugia/ilor 

• Majoritatea deciziilor CSE au vizat diverse aspecte juridice, operationale ~i institutionale 

pentru gestionarea unui flux masiv de refugiati , asigurarea securitatii ~i ordinii publice, ~i 
sustinerea persoanelor vulnerabile, inclusiv: 

intrarea ~i ~ederea pe teritoriul Republicii Moldova sau tranzitarea acestuia a 
persoanelor refugiate din Ucraina, facilitand inclusiv obtinerea protectiei statului , 
asigurarea hranei, cazarii, accesul la serviciile medicate ~i angajarea In munca, 
respectiv crearea ~i gestionarea centrelor temporare; 
asigurarea accesului gratuit la educatie a copiilor refugiatilor din Ucraina, inclusiv 
pentru tinerii refugiati lnscri~i la programele de studii superioare. Subliniez, In 
context, ca astazi toti copii refugiatilor au acces In gradinitele, ~colile primare, 
gimnaziile ~i liceele din tara; 
facilitarea tranzitarii frontierei de stat ~i intrarea In Republica Moldova a 
mijloacelor de transport, simplificand procedurile ~i termenele ce vizeaza obtinerea 
cfiltii verzi; 
cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene sau cu autoritatile altor state 
pentru gestionarea fluxului de migranti ~i pentru asigurarea unor culoare umanitare; 
crearea Centrului Unic de Gestionare a Crizei; 
infiintarea ~i gestionarea unor linii telefonice gratuite destinate problemelor 
refugiatilor din Ucraina, prin intermediul carora ~i cetatenii RM au beneficiat de 
informatii suplimentare referitoare la posibilitatea de a ajuta autoritatile sau 
persoanele refugiate; 



instituirea unor derogari de la cadrul legal in domeniul ajutoarelor umanitare, 
pentru ca Guvernul sa poata receptiona, depozita, gestiona ~i distribui aceste 
ajutoare umanitare, fiind stabilita ~i o procedura simplificata de import. 

Reglementiiri in domeniului transporturilor ~i a lanfurilor comerciale 

• CSE a elaborat ~i aplicat un ~ir reglementari ce au permis deblocarea autovehiculelor 

straine 'in scop de tranzit a tarii pentru a se lntoarce la destinatia initiala, actiuni similare 

aplicate pentru transportatorii autohtoni. Complementar, prin intermediul deciziilor CSE, 
a fost creat cadrul de reglementare provizoriu cu privire la limitarea utilizarii spatiului 

aerian, fiind necesara revizuirea periodica asupra acestei situatii. 

• in continuare, tinand cont de relatiile de interconexiune stransa pe segmentul de transport 

intre Ucraina ~i Republica Moldova, problema fluxurilor de aprovizionare a marfurilor 
distorsionate ca efect a amenintarii militare din Odessa Inca persista. Acest fapt impune 

necesitatea mentinerii unui mecanism rapid de interventie. 

Gestionarea crizei refugiatilor 

Fluxul ridicat de persoane din Ucraina spre hotarele Republicii Moldova pe segmentul moldo

ucrainean, a testat capacitatile de reactie a angajatilor de la frontiera de stat, reprezentand o 
presiune rara precedent. 

De la inceputul crizei, pe segmentul mentionat de frontiera au intrat pe teritoriul tarii 423 906 
persoane 'in total , dintre care 387 223 cetateni ucraineni. Conform informatiilor de ultima ora, 'in 

prezent pe teritoriul Republicii Moldova se afla 95 158 de cetateni straini, dintre care 48 157 sunt 

copii/minori. De la 'inceputul razboiului, Republica Moldova a primit eel mai mare numar de 

refugiati raportat la numarul de locuitori. 

Din numarul total de refugiati intrati pe teritoriul tarii noastre pe segmentul de frontiera moldo
ucrainean, 31 264 de persoane au parasit teritoriul Republicii Moldova, dintre care, 12 537 - spre 
Ucraina. Ultima cifra este importanta 'in contextul 'in care releva faptul ca teritoriul Republicii 

Moldova este utilizat de catre refugiatii ucraineni ca un punct de dislocare temporara ~i /sau de 

tranzit pentru 'intoarcerea catre locurile de ba~tina, fiind posibile multiple intrari/ie~iri ale 

persoanelor refugiate in/dinspre Ucraina. 

Concomitent, in perioada 24 februarie - 18 aprilie 2022, Biroul de migratie ~i azil a receptionat 
6408 cereri de azil. 

La 28 februarie 2022, Centrul Unic de Gestionare a Crizei a devenit operational; aceasta fiind o 

structura care coordoneaza efortul de asistenta efectuat de Guvern, organizatii internationale, 

initiative private ~i actiuni ale voluntari. 

Securitatea de frontierii 



Actualmente, la frontiera de stat moldo-ucraineana toate punctele de trecere cu statut international 

~i interstatal (21 internationale ~i 5 interstatale ), activeaza in continuare in regim intens, 

inregistrandu-se un flux stabil de traversari. Exceptie in continuare sunt punctele de trecere de pe 

segmentul central - activitatea carora este sistata de catre autoritatile ucrainene. 

in procesul de gestionare a evenimentelor la frontiera de stat ~i a proceselor migrationale activizate 
imediat dupa declan~area actiunilor militare pe scara larga pe teritoriul Ucrainei, s-a constatat o 
cre~tere de 6,5 ori a fluxului de persoane la frontiera de stat cu Ucraina, iar eel la frontiera de stat 

cu Romania pe sensul de ie~ire din Republica Moldova de 3 ori. 

Un flux migrational intens, pe sensul de intrare In Republica Moldova, se atesta pe intregul sector 

al liniei de frontiera moldo-ucraineana. De asemenea, se atesta o cre~tere a tentativelor de trecere 

ilegala a frontiera, ceea ce solicita alocarea fortelor suplimentare pentru monitorizarea frontierei 

de stat. In contextul tentativelor de trecere ilegala a frontierei , majoritatea persoanelor identificate 

de catre IGPF (Inspectoratul General al Politiei de Frontiera), solicita azil (o forma de protectie 
internationala). 

Ordinea ~i securitatea publica 

Impreuna cu fluxul de persoane care intra pe teritoriul Republicii Moldova au fost documentate 

mai multe tentative de intrare a persoanelor aflate in cautare, a armelor, munitiilor, precum ~i a 
unor sume importante de mijloace bane~ti , care le au asupra lor persoanele straine. 

La fel , un numar impunator de mijloace de transport apartinand refugiatilor din Ucraina circula 

actualmente pe teritoriul tarii. in prezent pe teritoriul tarii se atla 12 659 de unitati de transport. 

Cea mai mare presiune asupra traficului rutier este pusa in municipiul Chi~inau ~i suburbiile 

acestuia. A crescut numarul de accidente rutiere cu implicarea automobilelor cu numere straine, 

precum ~i numarul incidentelor de ordine publica In care sunt vizate persoane straine. 

In continuare activeaza Centrul National de Coordonare Integrata a Actiunilor de Ordine Publica 

in regim 24/7 in scopul gestionarii in regim real a tuturor aspectelor de ordine ~i securitatea publica 
in contextul actiunilor militare din Ucraina ~i impactului acestora. Activitatea desfa~urata de 

Centru permite analiza informatiilor In regim real ~i sustinerea deciziilor privind interventia In 
punctele ~i segmentele cand tabloul de ordine ~i securitate publica sau securitatea la frontiera 

lnregistreaza o dinamica riscanta. 

Plasamentul temporar al refugiafilor 

in prezent sunt active 93 de centre de plasament pentru refugiati cu o capacitate totala de 7338 de 

locuri, in care sunt plasate 4436 de persoane, ceea ce corespunde unui grad de ocupare a 

capacitatilor de 60,45%. 26 de centre sunt in proces de sistare a activitatii din cauza gradului mic 

de ocupare. 

Totodata, exista 6 centre provizorii in gestiunea Ministerului Afacerilor Interne, cu o capacitate 

totala de 2000 locuri. La data de 18.04.2022, 81 dintre locurile acestea erau ocupate. 



Conform informatiilor actualizate, in 27% din centre sunt plasate persoane cu dizabilitati , in 19% 

din centre sunt plasate femei insarcinate sau femei care alapteaza, iar in 4% din centre sunt plasate 
persoane cu afectiuni medicale grave. De asemenea, 39% dintre persoanele plasate in centre sunt 

copii intre 2 ~i 18 ani, 5% sunt copii de varsta frageda lntre 0 ~i 2 ani ~i 6% sunt persoane in varsta 
(65+ ). 

i ncadrarea copiilor in procesul educational 

Procesul de incadrare a copiilor din familiile de refugiati din Ucraina in institutiile de invatamant 
general din Republica Moldova ramane in continuare in vizorul Ministerului Educatiei ~i 

Cercetarii . Astfel , 7808 copii (2927 cu varsta pre~colara/ 4881 cu varsta ~colara) se afla la evidenta 
organelor locale de specialitate in domeniul invatamantului , 595 de copii (pana la 2 ani - 15; 3 ani 
- 112; 4 ani - 168; 5 ani -176; 6 ani - 100; 7 ani - 24) sunt incadrati in 262 institutii de educatie 
timpurie, iar 1258 de copii (cl. 1-4- 650; cl. 5-9 - 553; cl. 10-12 - 55), inclusiv, cu limba romana 
de instruire - 119 de copii ~i cu limba rusa-1139 de copii, in cadrul a 230 institutii de invatamant 

general (in ~coli) , 322 de copii (din ei: 312 - de varsta ~colara, l 0 - de varsta pre~colara) in 50 de 

institutii de invatamant extra~colar. 

Asistenfii medicalii acordatii ref ugiafilor 

In cadrul sistemului de sanatate al Republicii Moldova se acorda asistenta medicala gratuita 
refugiatilor in cazul urgentelor medico-chirurgicale, supravegherii medicale ~i asigurarii 

continuitatii tratamentului maladiilor cu impact major asupra indicatorilor de sanatate publica. 

in perioada 24 februarie -18 aprilie 2022 unui numar semnificativ de refugiati a fost acordata 
asistenta medicala: 

- in cadrul asistentei medicale primare - 3905 pacienti refugiati din ei 1544 copii, 147 gravide; 

- in cadrul asistentei medicale urgente - total solicitari 3132 pacienti refugiati , din ei 1645 copii , 

79 gravide. Au fost transportati pentru spitalizare - 1206 pacienti refugiati , din ei 484 copii , 31 
gravide; 

- in cadrul asistentei spitalice~ti: total adresari - 2590 pacienti refugiati , din ei copii 1431 , adulti 
1159 (Chi~inau - 1705, Raioane - 885); total internati - 951, copii - 580, adulti - 371 (Chi~inau 
644, Raioane - 307); 

- au fost inregistrate 56 de na~teri ~i 7 decese (pacienti intemati); 

- au fost realizate 318 ~edinte de dializa; 

- au fost consultati/diagnosticati 188 de pacienti refugiati cu patologie oncologica; 

- au fost depistate 81 cazuri de infectie Covid - 19. 



Suplimentar, in perioada 11 martie -17 aprilie 2022 echipele medicale internationale au acordat 

asistenta medicala la 1564 refugiati. 

Inc/uziunea socialii a refugia/ilor 

in contextul gestionarii situatiei de criza, este important de mentionat ca prin Dispozitia CSE 

nr.4/2022 a fost facilitat dreptul de munca pentru cetatenii ucraineni. Astfel, persoanele refugiate, 

indiferent de statutul legal, pot fi angajate pe teritoriul Republicii Moldova. Angajarea se 

realizeaza pe baza numarului national de lnregistrare ~i a contractului individual de munca. 

Conform datelor disponibile la 18 aprilie 22, ANOFM (Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei 

de Munca) a primit notificari de la agentii economici despre angajarea a 307 cetateni din Ucraina, 

dintre care 237 femei ~i 70 barbati. 213 cetateni ucraineni angajati In municipiul Chi~inau , 16 
Ungheni, 8 Stra~eni , 14 Balti , 10 Cahul , 7 Soroca, 6 Vulcane~ti , 4 ~tefan-Voda, 4 Anenii Noi, 3 
laloveni, 3 Orhei, 3 Dondu~eni, 3 Cau~eni , 2 Briceni , 2 Taraclia, 2 Comrat, 2 Ceadlr-Lunga, 2 

Calara~i, 2 Briceni, 1 Fale~ti , 1 Ocnita, I Nisporeni. 

Conform notificarilor angajatorilor, cetatenii din Ucraina au ocupat locuri de munca in urmatoarele 

profesii/meserii: programator, inginer, Cusator, vanzator, vanzator-consultant, bucatar, chelner, 
montator sub-asamblare, infirmiera, operator in sectorul de producere, agent servicii client, 

manager diverse domenii, operator introducere date, ~i altele. 

Asisten/iifinanciarii fi ajutor umanitar 

La situatia din 15 aprilie curent, in bugetul de stat au fost lncasate mijloace bane~ti sub forma de 

donatii din partea persoanelor fizice ~i juridice in suma de 83,5 mil. lei , destinate asistentei 
umanitare pentru gestionarea crizei refugiatilor din Ucraina, inclusiv: 22,3 mil. lei constituie 

donatii din surse interne, iar 61 ,2 mil. lei - din surse externe. 

Din contul donatiilor acumulate, fondul de interventie al Guvernului a fost majorat cu 37,0 mil. 

lei, pentru sustinerea refugiatilor din Ucraina, conform necesitatilor lnaintate de autoritatile pub lice 

implicate in proces, in baza dispozitiilor Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii 
Moldova. 

Pentru gestionarea crizei refugiatilor din Ucraina, de la bugetul de stat, prin intermediul fondurilor 

de urgenta ale Guvernului, au fost repartizate mijloace financiare in suma de 201 ,2 mil. lei , dintre 

care 5,7 mil. lei din fondul de rezerva ~i 195,5 mil. lei din fondul de interventie (incluzand 32,7 

mil.lei din contul donatiilor), inclusiv: 

- 5, 7 mil. lei pentru transportarea refugiatilor, Ministerului Infrastructurii ~i Dezvoltarii Regionale; 

- 151,5 mil. lei pentru acordarea sporului de compensare pentru munca prestata in conditii de rise 
sporit pentru sanatate, Ministerului Afacerilor Interne (132,0 mil. lei), Ministerului Apararii (18, 1 

mil. lei) ~i Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale (1 ,4 mil. lei). La situatia din 15.04.2022 din 

suma totala de 151 ,5 mil. lei , alocata In aceste scopuri, au fost executate 56, I mil. lei ; 



- 22,7 mil. lei pentru intretinerea centrelor de plasament temporar a refugiatilor deschise de 

autoritatile publice locale de nivelul I ~i II (37 de autoritati publice de nivelul I ~i II). Conform 
Dispozitiilor Comisiei pentru Situatii Exceptionale, capacitatea totala a centrelor de plasament 

temporar ale autoritatilor locale este in numar de 5968 locuri. La situatia din 15.04.2022 din suma 

totala de 22, 7 mil. lei , alocata in aceste scopuri au fost executate 5,5 mil. lei; 

- 10 mil. lei pentru intretinerea centrelor de adapost temporar a refugiatilor, Cancelariei de Stat 

(5,0 mil.lei) ~i Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale (5 ,0 mil. lei) ; 

- 7,5 mil. lei pentru acordarea ajutorului umanitar Ucrainei; 

- 3,8 mil. lei pentru completarea rezervelor de stat ~i de mobilizare Agentiei Rezerve Materiale, ca 

urmare a eliberarii produselor alimentare ~i bunurilor pentru asigurarea refugiatilor. 

in acelea~i scopuri din contul bugetelor locale au fost repartizate mijloace financiare in suma de 

8,2 mil. Lei. 

De la inceputul crizei, in Republica Moldova au intrat 443 loturi de ajutoare umanitare, in valoare 

de 256 000 000 lei. Suplimentar, la acestea au fost transmise ~i 47 loturi de donatii din partea 

cetatenilor din diaspora, precum ~i 214 loturi de ajutor umanitar care au fost receptionate de catre 

organizatiile non-guvernamentale din Republica Moldova. 

Facilitii/i financiare pentru organiza/iile implicate in vederea sus/inerii refugia/ilor 

Toate cheltuielile efectuate de organizatiile necomerciale, institutiile publice ~i intreprinderile de 
stat pentru efectuarea rambursarilor conform mecanismului de finantare sunt monitorizate 

consecvent in scopul acordarii mijloacelor financiare necesare din fondul de interventie al 

Guvernului. 

Conform Dispozitiei CSE nr. 4 din 1 martie, se permite ~i deducerea in scopuri fiscale a 

cheltuielilor aferente donatiilor in scopuri de plasament temporar ~i gestionarea fluxului 

refugiatilor, efectuate catre autoritatile publice, institutiile publice sau organizatiile necomerciale. 
Iar lista organizatiilor eligibile pentru scutirile fiscale fiind Inca in proces de definitivare de 

Agentia Nationala de Asistenta Sociala. Astfel, extinderea termenului situatiei de urgenta este 
necesara pentru finalizarea acestui proces. 

Concluzii 

Analiza situatiei de la frontiera de stat a Republicii Moldova, efectuata de catre Ministerul 
Afacerilor lnterne constata in prezent un flux mai scazut comparativ cu eel inregistrat de la 

demararea conflictului armat. Cu toate acestea, oamenii continua sa traverseze frontiera pe 

segmentul moldo-ucrainean in cautarea unui adapost sigur. In cazul unei eventuale escaladari a 

situatiei in Ucraina, numarul persoanelor refugiate ar putea cre~te. Conform datelor oferite de 



Organizatia Mondiala pentru Migratie, pana In luna august curent teritoriul nostru ar putea fi 
traversat de cca 0,5 min. de straini care vin din Ucraina; prin urmare, este necesar de mentinut un 
grad de pregatire adecvat pentru gestionarea acestor fluxuri. 

in considerarea amenintarilor In privinta securitatii aprovizionarii Republicii Moldova cu energie 
electrica, gaze naturale ~i produse petroliere, In special , lncepand cu data de 1 mai 2022, este 

importanta prelungirea starii de urgenta. a~a cum prevede posibilitatea de interventie prompta ~i 

creeaza un mecanism propice In scopul asigurarii tuturor consumatorilor cu resurse energetice ~i 

mentinerea securitatii energetice a statului. 

in situatia actuala, Guvernul are nevoie ~i In continuare de parghii ~i instrumente care sa permita 

luarea deciziilor rapide ~i eficiente, care In conditii de normalitate nu pot fi adoptate. Acest aspect 

vizeaza procedurile de receptionare a ajutoarelor umanitare, de alocare a mijloacelor financiare, 

de simplificare a mai multor procese aferente gestionarii eficiente a crizei refugiatilor etc. 

Recomandare 

Luand In considerare faptul ca prognozele la moment nu indica lncetarea razboiului In statul vecin 

~i nici disparitia sau atenuarea riscurilor de securitate In regiune ~i pentru Republica Moldova, 

inclusiv de ordin umanitar, economic, energetic ~i militar, Comisia Situatii Exceptionala 
recomanda In prezentul Raport, prelungirea starii de urgenta In Republica Moldova pentru o 

perioada de 60 zile. 

in baza celor mentionate, se propune Guvernului Republicii Moldova de a lnainta Parlamentului 

solicitarea de a prelungi starea de urgenta pe lntreg teritoriul tarii , declarata prin Hotararea 
Parlamentului nr. 4112022 pentru o perioada de 60 de zile, lncepand cu 25 aprilie. 


