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D E C I Z I E Nr. 02

din 01 martie 2022

în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de 
asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării 
de urgenţă, pct. 6. 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001. Regulamentul cu 
privire la activitatea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia aprobat prin 
Dispoziţia nr. 65-d din 24.05.2021 şi întru buna organizare a primirii şi cazării refugiaţilor 
din Ucraina care vin în raionul Cimişlia, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului 
Cimişlia

# D E C I D E :

1. Se ia act de informaţia prezentată de dl Mihail Olărescu, Preşedinte al Raionului 
Cimişlia, cu privire la situaţia creată în raionul Cimişlia privind afluxul aşteptat de refugiaţi 
din Ucraina.

2. Se solicită intensificarea activităţii Centrului provizoriu de gestionare a unor 
afluxuri de străini pe teritoriul raionului Cimişlia amplasat în sediul Secţiei Situaţii 
Excepţionale Cimişlia şi condus de şeful aceasteia.

Se reconfirmă linia telefonică verde cu numere de telefon: 0.241 2 27 94 şi 
0.674 88 731

3. Pentru mai buna organizare a activităţii Centrului raional de triere şi repartizare a 
refugiaţilor (Centru), amplasat în incinta Şcolii sportive din oraşul Cimişlia, pe perioada 
primirii refugiaţilor din Ucraina:

a) Şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, dl Mihail Motroi:
- va desemna, din personalul din subordine cel puţin 4 persoane, în calitate de 

membri ai Centrului şi va organiza şi asigura activitatea lor 24 din 24 de ore. 7 zile 
pe săptămână;

b) Conducătorul Centrului, dl Beizer Gheorghe. directorul Şcolii sportive din oraşul 
Cimişlia va fi responsabil:

- de asigurarea activităţii Centrului 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână;
- de organizarea pfocedurilor de înregistrare a refugiaţilor, completarea 

fişei epidemiologice de către acestea şi de amplasarea lor în incinta şcolii sportive 
până la repartizarea în locurile de cazare.

- de transmiterea operativă către Centrul provizoriu de gestionare a unor afluxuri de 
străini pe teritoriul raionului Cimişlia a informaţiei privind refugiaţii din Ucraina 
care sau adresat după ajutor la Centru;

4. întru asigurarea accesului solicitanţilor de azil pe teritoriul raionului Cimişlia. 
conform derogării de la prevederile art. 54 alin. (3) al Legii nr. 270/2008 privind azilul în 
Republica Moldova, adoptată de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 
Moldova, se pune în sarcina Centrul provizoriu de gestionare - Secţiei Situaţii Excepţionale 
Cimişlia organizarea preluării din locul aflării solicitanţilor de azil şi transportării lor în 
locurile special amenajate în localităţile raionului Cimişlia.



5. Se solicită Consiliului Raional Cimişlia să aloce din fondul de rezervă al consiliului 
raional suma de 150.0 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente măsurilor de primire 
a refugiaţilor din Ucraina veniţi în raionul Cimişlia şi să împuternicească preşedintele 
raionului, dl Mihail Olărescu. să distribuie suma alocată din fondul de rezervă pentru 
măsurile de primire a refugiaţilor prin emiterea dispoziţiilor în acest sens.

6. Se obligă Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, şef, Mihail Motroi:
- să asigure validarea, în modul stabilit, a Centrelor de plasament temporar (Centre 

de plasament) amplasate în căminul LT „Mihai Eminescu”, str Mihai Eminescu, nr. 
48, or. Cimişlia, cu 55 paturi şi căminul LT „Ion Creangă”, bd. Ştefan cel Mare. 
nr.21, or. Cimişlia, cu 25 paturi.
să asigure funcţionarea Centrelor de plasament 24 din 24 de ore. 7 zile pe 

săptămână, în baza Regulamentului de activitate a acestora aprobat de Agenţia 
Naţională de Asistenţă Socială.

- să desemneze asistenţi sociali comunitari şi lucrătorii sociali pentru activitate în
# Centrelor de plasament;

- să organizeze primirea, evidenţa, distribuirea donaţiilor de îmbrăcăminte, 
încălţăminte şi produse alimentare şi să prezinte rapoarte Comisiei pentru Siftiaţii 
Excepţionale a raionului Cimişlia, în acest sens.

7. Autorităţile publice locale, instituţiile publice, companiile cu capital de stat şi 
organizaţiile sindicale vor pune la dispoziţia Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a 
Familiei obiective de cazare din subordine pentru crearea Centrelor de plasament temporar 
pentru refugiaţi.

8. Se permite plasarea persoanelor străine refugiate din Ucraina în Centrele de 
plasament din subordinea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiai. în baza 
evaluării necesităţilor efectuate de asistenţii sociali conform standardelor elaborate de 
Agenţia Naţională de Asistenţă Socială.

9. Se menţine obligaţia primarilor unităţilor administrativ-teritoriale, preşedinţilor 
CSE locale, să prezine, prin intermediul liniei Viber „Primarii şi membii CSE”, 
Centrului provizoriu de gestionare a unor afluxuri de străini, în fiecare zi, până la ora 
09:00 şi, respectiv, până la 16:00, informaţii privind numărul de locuri de cazare 
disponibile în localitate şi date privitor la refugiaţii cazaţi în localităţile pe care le 
admninistrează.

10. Se recomandă consiliilor locale ale unităţilor admninistrativ-teritoriale din raion să 
aloce din fondurile de rezervă'ale consiliilor locale, din bugetul pentru anul 2022, surse 
financiare necesare pentru cazarea şi alimentarea refugiaţilor veniţi din Ucraina.

11. Inspectoratul de Poliţie Cimişlia:

va organiza procedura de documentare a persoanele refugiate din Ucraina şi va 
prezenta, după caz, informaţii în acest sens Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 
raionului Cimişlia;

- va asigura ordinea publică pe tot teritoriul raionului Cimişlia, în special în locurile 
de cazare a refugiaţilor.

12. Planificarea şi desfăşurarea măsurilor prevăzute în prezenta decizie să fie 
coordonate cu Centrul provizoriu de gestionare a unor afluxuri de străini pe teritoriul 
raionului Cimişlia, iar despre măsurile întreprinse de persoanele responsabile pentru



executarea lor, acestea vor raporta, în termen util, Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 
raionului Cimişlia. prin linia de Viber „Primarii şi membii CSE”.

13, Prezenta decizie a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale Cimişlia este obligatorie 
şi executorie pentru toţi cei vizaţi.

14, Prezenta decizie este în vigoare din momentul emiterii si se publică pe pagina 
ofîcialăa Consiliului Raional Cimişlia www.raioncimislia.md

#
Secretarul CSE a raionului Cimişlia, 
Secretarul consiliului raional

Preşedintele CSE a raionului Cimişlia, 
Preşedintele raionului

Gheorghe NETEDU
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