
Comisia pentru Situa!ii Excep{ionale a Republicii Moldova

DISPOZITIA

nr. 57 din 19 ianuarie2023

In conformitate cu art. 22 dinLegea nr.21212004 privind regimul stdrii de
urgen(e, de asediu qi de razboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,
nr. 132-137, art. 696), cu modificerile ulterioare, art.2 drn Hotdrdrea
Parlamentului nr. 4112022 privind declararea stirii de urgen!6 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2022, m. 522, art. 63r), cu modificirile ulterioare,
HotirArea Parlamentului nr. 10512022 privind prelungirea stdrii de urgenld
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, m. 119, art.2161), Hotdrdrea
Parlamentului nr. 16312022 privind prelungirea stdrii de urgentd (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, afi.3521), HotdrArea Parlamentului
nr.24512022 privind prelungirea stdrii de urgenli (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2022, nr.245, art. 472),Hotlrdrea Parlamentului nr.27812022 privind
prelungirea stdrii de urgenld (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, m.
307,art.604), Hotir6reaParlamentuluim.330l2022 privind prelungirea stdrii de
urgen!6 (Monitorul Ohcial al Republicii Moldova, 2022, nr. 392, art. 732) Ei
pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situalii Exceptionale a Republicii
Moldova, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr. 134012001 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificarile ulterioare,
Comisia pentru Situajii Exceplionale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1.Pct. 16 din Dispozilia nr. 12 din 25 martie 2022 a Comisiei pentru
Situalii Exceplionale va avea urmitorul cuprins:

,,16. Pe perioada stdrii de urgenfd, prin derogare de la prevederile
Acordului privind Regulile de determinare a ldrii de origine a mhrfurilor in
Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 qi ale Legii
nr. 138011997 cu privire la tariful vamal, certificatele de origine a mdrfurilor
forma CT-1 eliberate de autoritdlile din Ucraina, prezentate in copii (pe hdrtie sau
in format electronic), au aceeasi validitate ca gi originalele acestora."

2. ln scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru geslionarea crizei
refugiafilor, Ministerul Finanlelor, in temeiul pct. 6 din Dispozilia rr. 7 din 24
februarie 2022 a Comisiei pentru Situalii Exceplionale, va aloca din fondul de



intervenlie al Guvemului, mijloace financiare in sumd de 2159,4 mii lei citre
Ministerul Muncii Ei Protec{iei Sociale in scopul acoperirii costurilor de
func{ionare a centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, create
de instituliile publice din subordinea autoritalilor publice centrale, intreprinderile
de stat, societdfile cu capital majoritar de stat, organizaliile necomerciale,
conform anexei.

3. Pentru consumatorii casnici, pentru care a fost majorat6 categoria de
vulnerabilitate energeticd sau a fost majorat volumul compensat ca unnare a
modificirilor introduse prin pct. 6 din Dispozilia nr. 54 din l6 decembrie 2022 a
Comisiei pentru Situa{ii Excepfionale sau ca urrnare a corectdrii erorilor fEcute in
cererea iniliald, conform procedurii prevdzute la pct. 5 al Hotdrdrii Guvemului nr.
70412022, fumizorii vor calcula diferenla dintre compensaliile in baza noii
categorii de vulnerabilitate energeticd sau a noului volum compensat Ei
compensaliile oferite pentru lunile anterioare, incepdnd cu data inregistririi
cererii depuse. Diferenla va fi oferitd consumatorilor sub formi de compensatii
suplimentare in perioada urmdtoare de facturare.

4.Pct.5 din Dispozilia nr. 45 din 3l octombrie 2022 a Comisiei pentru
Situafii Exceplionale va avea urmdtorul cuprins:

,,5. Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr.133/2008 cu
privire la ajutorul social gi pct. l7t din Regulamentul cu privire la modul de
stabilire 9i platd a ajutorului social, aprobat prin HotdrArea Guvemului nr.
116712008, pentru solicitirile de acordare a ajutorului social depuse in perioada
stirii de urgenl5, termenul de luare a deciziei privind acordarea sau neacordarea
dreptului la ajutor social qi/sau ajutor pentru perioada rece a anului nu va depiqi
40 de zile lucrdtoare de la data inregistririi cererii cu toate documentele aferente".

5. [n vederea acoperii decalajului de casd inregistrat de SA ,,CET-Nord" in
perioada rece a anului:

5,1. Ministerul Muncii Ei Protec{iei Sociale va efectua plata in avans

cdtre SA ,,,CET-Nord" a compensafiilor pentru achitarea facturilor la energie
termicd acordate consumatorilor vulnerabili in baza Legii nr. 24112022 privind
Fondul de reducere a vulnerabilitdlii energetice conform prognozei efectuate de

citre SA,,CET-Nord" pentru lunile ianuarie-februarie2023, in sumi de 50,0 mil.
lei.

5.2, Prin derogare de la prevederile Regulamentului cu privire [a

atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetici Ei modul de stabilire gi plat6 a
compensaliilor pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hotirdrea
Guvemului m.70412022, privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de



reducere a !ulnerabilita!ii energetice, Ministerului Muncii Ei Protecliei Sociale va
aloca din Fondul de reducere a vulnerabilitilii energetice suma de 50,0 mil. lei
pentru efectuarea plSlilor in avans ale compensaliilor pentru achitarea facturilor
la energie consumatorilor vulnerabili.

5.3. Ministerul Finanlelor va efectua finanlarea cheltuielilor stipulate in
subpct. 5.2 din prezenta dispozilie conform documentelor de plata, in ziua
prezentirii acestora de citre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

5.4, S.A. ,,CET-Nord" va raporta lunar compensaliile efective acordate
consumatorilor vulnerabili, conform Regulamentului cu privire la atribuirea
categoriilor de vulnerabilitate energetica gi modul de stabilire gi platd a
compensaliilor pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hotirdrea
Guvemului nr. 7 04 12022.: .-5.5. In cazul in care suma avansului dep5gegte suma compensatiilor
acordate si raportate pentru sezonul de incdlzire 202212023, soldul va fi restituit
de S.A. ,,CET-Nord" cdtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

6.Pct.4 din Dispozilia nr.54 din 16 decembrie 2022 a Comisiei pentru
Situalii Excep!ionale se completeazd cu subpuncte noi, cu urmitorul cuprins:

,,9) Republica Socialistd Vietnam;
l0) Republica FederalS Democraticd Nepal;
I 1) Republica Benin."

7. Prin derogare de la pct. 124 subpct. 2) din Regulamentul cu privire la
eliberarea vizelor, aprobat prin HotdrArea Guvernului nr. 5012013 se suspendd
eliberarea vizelor de tranzit, identificate prin simbolurile B, resortisanlilor statelor
conform listei:

l) Republica Federali Democratd Nepal
2) Republica Federal[ Nigeria
3) Republica Islamici Pakistan
4) Republica Socialistd Vietnam
5) Republica Islamici Iran
6) Republica Irak
7) Republica Libanezd
8) Republica Islamicd Afganistan."

8. Ministerul Afacerilor Exteme Ei Integrdrii Europene, pe perioada stdnr
de urgen!5, va suspenda eliberarea vizelor electronice de tranzit, identificate prin
simbolurile A qi B.



9, Prin derogare de la pct. 16 din Regulamentul cu privire la eliberarea
vizelor, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului m. 5012013, cererile de acordare a
vizei de tip B Ei C vor fi depuse la misiunile diplomatice Ei consulare de cltre
solicitant, exclusiv inbaza interviului personal.

10. Prin derogare de la pct. 8 subpct. 8r) din Regulamentul privind
modul de eliberare a invitaliilor pentru strdini, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului
m. 33ll20ll, pe perioada stdrii de urgen(6, se exclude prezentarea angajamentului
de luare la intrelinere qi,/sau de cazare, conform anexei nr.1 la prezentul
Regulament, aplicdnd prezentarea dovezii mijloacelor de intrejinere in cuantumul
stabilit in HotArdrea Guvemului nr. 33212011 cu privire la aprobarea cuantumului
minim al mijloacelor de intrelinere pentru strdini in Republica Moldova

11. In contextul rdzboiului din {ara vecini qi riscurile la adresa securitdlii
nalionale generate de acesta, in vederea asigurdrii mlsurilor de securitate in
pregitirea celei de-a doua reuniuni a ComunitSlii Politice Europene, Ministerul
Afacerilor Exteme qi Integririi Europene (MAEIE), in calitate de entitate
responsabilS pentru organizarea celei de-a doua reuniuni a Comunitdlii Politice
Europene la Chiqindu, va incheia contractele de achizilie a bunurilor gi serviciilor
necesare desfdqurdrii reuniunii prin proceduri de negociere frr5 publicarea
prealabild a unui anun! de participare it baza prevederilor art. 56 din Legea nr.
13l 12015 privind achiziliile publice.

In scopul asigurdrii confidenlialitSlii informaliei, pentru a nu periclita
m6surile de securitate in pregdtirea celei de-a doua reuniuni a ComunitAli Politice
Enropene prin derogare de la prevederile Legii w. l3ll20l5 qi anume

l) art.30 alin. (l), MAEIE nu va transmite, iar AAP nu va publica anunlul
de atribuire in Buletinul achiziliilor publice;

Z)arf. 69 alin (10), MAEIE nu va transmite, iar AAP nu va recepliona
Decizia de atribuire a contractului;

3) art. 78 alin. ( 1) qi (2) MAEIE nu va transmite, iar AAP nu va receptiona
gi asigura publicarea Dirii de seamd in Buletinul achizifiilor publice.

MAEIE va asigura pAstrarea anunlului de atribuire, deciziei de atribuire Ei
darii de seami in dosarul achiziliei publice in format pe hdrtie Ei le va transmite
cdtre AAP dupd incheierea evenimentului, in scopul asiguririi corectitudinii
evidenfei qi analizei statistice privind achiziliile publice.

12. Dispoziliile Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii
Moldova sunt obligatorii qi executorii pentru conducdtorii autoritdlilor
administraliei publice centrale qi locale, ai agenlilor economici, ai instituliilor
publice, precum gi pentru cetdleni Ei alte persoane aflate pe teritoriul Republicii
Moldova.



13. Prezenta dispozilic intrd in viqoare din rnontentul erniterii si se

publicd pe pagina web ollciala a Guvemului.

Prim-ministru, '.

Presedinte al Comisiei Natalia GAVRILITA



Anexi

Aloclri financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate,
create de instituliile publice din subordinea autoritifilor publice centrale,

intreprinderile de stat, societifile cu capital majoritar de stat, organizaliile necomerciale

Nr.
d/o

Entitatea ce gestioneazi centrul de
plasament temporar pentru persoane

refugiate

Suma, mii lei, pentru lunile
mai, octombrie - noiembrie

2022

I IS Sanatoriul preventiv de
Constructorul (noiembrie 2022)

bazi 616,2

2 Asociafia 0bqteasci
(noiembrie 2022)

Pro Valoare 81,0

3 Asociafia Obgteasci DEMOS (noiembrie
2022)

18,8

4 IP Universitatea TehnicE a Moldovei
(noiembrie 2022)

184,7

5 IP Universitatea de Stat din Republica
Moldova (noiembrie 2022)

528,,2

6 iS Hotetul "Zarea" (noiembrie 2022) 175,4

7 AO SAREPTA (mai, noiembrie 2022) 116,0

8 AO EL-$ADAI (octombrie 2022) 21,5

9 Colegiul Tehnologic din Chiginiu
(noiembrie 2022)

63,3

l0 IP $coala profesionali or. Criuleni
(noiembrie 2022)

2793

ll AO Sos Autism (noiembrie 2022) 75,0

Total 2159,4


