
                               Comisia Situaţii Excepţionale a raionului Cimișlia 

                      

                                         DECIZIA nr. 8  din 14 aprilie 2020 
 

  

 În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de 

asediu şi de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de 

urgenţă, punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru 

Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, 

 

DECIDE: 

   
          1. Se ia act de prevederile Dispoziției Comisiei pentru situații Excepționale a 

Republicii Moldova, nr.16-17/2020. 

          2. Se autorizează comerțul ambulant pentru producătorii autohtoni de produse agricole 

(semințe, răsade, puieți, pomi, arbuști etc.), animale vii ( pui, rațe, miei, ieduți, iepuri), 

produse agroalimentare și agenții economici cu utilaj special din domeniul produselor 

alimentare și de panificație pe perioada 15-18 aprilie 2020 și 23-25 aprilie 2020, cu 

asigurarea  obligatorie a respectării normelor  pentru reducerea răspîndirii infecției COVID-

19.  

          2.1 Autorizația de amplasare și cerințele de organizare vor fi stabilite de către 

autoritățile publice locale de nivelul I și  de Agenția de Sănătate Publică. 

          3. Comisia pentru situații excepționale decide alocarea resurselor financiare, pentru 

procurarea pachetelor alimentare persoanelor socialmente vulnerabile din teritoriu 

administrat, costul unui pachet alimentar fiind 120 lei per persoană. Numărul de pachete 

alimentare și suma alocațiilor pentru fiecare UAT de nivelul I, se anexează la decizie. 

Mijloacele financiare destinate  procurării pachetelor alimentare sînt planificate  în fondul de 

susținere  a populației (bugetul raional). Pentru anul 2020 au fost alocate surse fianciare în 

sumă totală de 256,7 mii lei, inclusive 110,0 mii lei prin decizia Consiliului raional Cimișlia 

nr.07/06 din 20.12.2019 (anexa nr.10) și 146,7 mii lei prin decizia Consiliului raional 

Cimișlia nr.01/04 din 06.03.2020 (anexa nr.2), destinate pentru toate UAT de nivelul I. 

Alocațiile în sumă de 146,7 mii lei sînt transferate de Direcția asistență social și protecție a 

familiei pentru fiecare UAT de nivelul I pe data de 10.04.2020, tranșa II urmează a fi 

transferată. Primarii vor procura numărul de pachete alimentare conform anexei nr.1. 

          3.1 Repartizarea acestor pachete alimentare v-a avea loc în data de 19 aprilie, după 

blagoslovirea acestora de către preotul orașului/satului/comunei. 

          3.2 Primarul va organiza echipe locale  formate  din voluntari și lucrători ai Direcției 

asistență socială și protecție a familiei, pentru distribuirea acestor pachete alimentare. 

      4. Zilele de 21 aprilie - 24 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile 

din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu excepția: 

     4.1 instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru 

instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială;  

     4.2 autorităților administrative din domeniul apărării, ordinii publice şi securității; 

           4.3 instituțiilor de învățământ de toate nivelurile (de educaţie timpurie, instituţiile de 

învăţământ primar, secundar, de învăţământ extraşcolar şi de învăţământ special), care vor 

asigură desfășurarea procesului educațional la distanță.  

     5. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea 

stării de urgență. 

     6. Nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada 21 aprilie - 24 

aprilie 2020: 



     6.1. solicită acordarea/se află în  concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul 

muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu 

achitarea indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 

din Codul muncii);  

     6.2  sînt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator. 

           7. Zilele de 21 aprilie - 24 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de 

muncă și de calculare a salariului pentru luna aprilie, ca zile prezente la lucru. 

     8. Conducătorii unităților din sectorul bugetar și conducătorii instituțiilor/autorităților 

la autogestiune, în perioada 21 aprilie - 24 aprilie, vor atrage personalul strict necesar pentru 

a asigura funcționalitatea proceselor, inclusiv de la distanță. 

         9. Ziua de 27 aprilie 2020 se declară zi lucrătoare, iar ziua de 08 iunie 2020 se declară 

zi de odihnă. 

           10. Se lansează campania de colectare a fondurilor pentru prevenirea și combaterea 

virusului COVID-19 în raionul Cimișlia, din data de 14.04.2020 conform anexei nr.2. 

           10.1 În scopul asigurării transparenței utilizării mijloacelor colectate se va actualiza 

periodic informațiile pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

           11. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situaţii 

Excepţionale a raionului Cimișlia, constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi 

temei de tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate. 

            12. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina 

oficială a Consiliului raional Cimișlia. 

 

 

 

 
COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE   
A RAIONULUI CIMIȘLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raioncimislia.md/


Anexă nr.1 la Decizia nr. 8 din 14 aprilie 2020 a  

Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimișlia 
 
 

Repartizarea mijloacelor financiare pentru pachetele  

alimentare pentru  persoanele socialmente vulnerabile 

    

Nr. 

d/o 
Denumirea  UAT de niv I 

Nr. pachetelor/          

persoanelor 

Alocații, 

mii lei 

1  Cimişlia 543 65,2 

2 Albina 73 8,8 

3 Batîr 86 10,4 

4 Cenac 72 8,7 

5 Ciucur-Mingir 64 7,7 

6 Codreni 25 3,1 

7 Ecaterinovca 62 7,5 

8 Gradişte 87 10,5 

9 Gura Galbenei 196 23,6 

10 Hîrtop 81 9,8 

11 Ialpujeni 60 7,3 

12 Ivanovca Nouă 29 3,5 

13 Javgur 70 8,4 

14 Lipoveni 72 8,7 

15 Mihailovca 124 14,9 

16 Porumbrei 57 6,9 

17 Sagaidac 90 10,8 

18 Satul Nou 75 9,1 

19 Selemet 136 16,4 

20 Suric 30 3,7 

21 Topala 29 3,5 

22 Troiţcoe 40 4,9 

23 Valea Perjei 27 3,3 

  Total General  2128 256,7 

 
 

 

 

 



Anexă nr.2 la Decizia nr. 8 din 14 aprilie 2020 a  

Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimișlia 

 

 

Lansarea campaniei de colectare a fondurilor  

pentru prevenirea și combaterea virusului COVID-19 în raionul Cimișlia. 

          
           În contextul evoluției situației epidemiologice survenite ca urmare a apariției în 

Republica Moldova a infecției COVID-19, Consiliul Raional Cimișlia anunță lansarea 

campaniei de colectare a fondurilor pentru prevenirea și combaterea virusului COVID-

19 în raionul Cimișlia. 

           În acest sens, facem apel către toți locuitorii și agenții economici din raionul Cimișlia 

să dăm dovadă de solidaritate, responsabilitate și unitate pentru depășirea perioadei dificile. 

           Anunțăm, că din data de 14.04.2020, Consiliul Raional Cimișlia a deschis două 

conturi bancare, destinate atât persoanelor fizice, juridice, cât și celor de peste hotarele 

Republicii Moldova, pentru diaspora prin intermediul căruia se pot face donații benevole 

pentru menținerea siguranței populației din teritoriu. 

           Mijloacele financiare colectate sunt destinate exclusiv pentru prevenirea răspândirii 

infecției pandemice COVID-19 și eventual tratarea bolnavilor diagnosticați cu COVID-19, în 

teritoriul administrativ al raionului Cimișlia. 

 

Rechizitele pentru efectuarea donațiilor interne: 

 

Beneficiar: MF-TR-Sud- Consiliului Raional Cimișlia, bd.-ul Ștefan cel Mare,12 

Codul IBAN: MD45TRPDAZ144114L14349AA 

C/F: 1007601008915  

C/D: 226637 

BC: Ministerul Finanațelor Trezorăriea de Stat 

C/B: TREZMD2X 

 

Rechizitele pentru efectuarea donațiilor externe (pentru diaspora): 

contul in EURO  

Beneficiar: MF-TR-Sud- Consiliului Raional Cimișlia, bd.-ul Ștefan cel Mare,12 

Codul IBAN: MD90AGPKAX144124L14349AB 

C/D 22663024744 

BC: "BC 'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. suc.Comrat" 

C/B: AGRNMD2X761

https://e-docplat.mf.gov.md/vocabulary/4/277/view


 


