
REPUBLICA MOLDOVA

STRA$ENI

DISPOZIf,IA nr.9
din 26 martie2022

ln conformitate cu art. 22 din Legea w. 21212004 privind regimul stSrii de urgenfi, de
asediu gi de rdzboi, art.2 din Hotlrdrea Parlamentului nr. 4112022 privind declararea stdrii de
urgenf6, pct. 6, 7, 8 qi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii Excep[ionale a Republicii
Moldova, aprobat prin HotdrArea Guvernului nr. 134012001, pct. 1 I, 12, 13 al Dispozi[iei w. 12

din 25 martie 2022 al Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii Moldova, Comisia
pentru situatii excepfionale a raionului Str[qeni emite prezentaDISPOZIfIE:

1. Se aduce la cunoqtinfa membrilor Comisiei pentru situafii excepfionale a raionului
StrSgeni, Dispozifia w. 12 din25.03.2022 a Comisiei pentru Situalii Excepfionale a Republicii
Moldova.

A+^2. Incepdnd cu data de29 martie, deschiderea Centrelor de plasament temporar pentru
refugiafi va fi autorizatd, de c[tre Agenfia Nafionald Asisten[E SocialS doar la atingerea gradului
de ocupare de 90o/o din capacitatea Centrelor deja create in unitatea administrative - teritorialI
respectiv[.

ai3. Incepdnd cu data de 30 martie, in scopul evit[rii riscurilor legate de traficul de fiinfe
umane, nu este permis6 cazarea organizatd a refugiatilor in centre fdr6 inqtiinlarea Agenliei
Nafionale Asistenfl Social6. Pentru inqtiinfarea Agenfiei Nafionale Asistenfd Social6, se va
expedia o scrisoare la emailul info@anas.md sau la num[ru] de telefon 0800 800 11, cu
informarea adresei centrului, numele gi telefonul de contact al persoanei responsabile de centru
qi numdrul de persoane cazate la data ingtiintdrii Agentiei Nafionale Asistenfd Sociald. Centrele
neaprobate care vor func{iona fIr[ inqtiinfarea Agenfiei Nafionale Asistenfd SocialS vor fi
inchise din oficiu.

4. incetarea sau sistarea activit6fii Centrelor de plasament temporar pentru refugia{i a
cdror creare a fost aprobat6 de cdtre Agenfia Nafionald Asisten[E Social6 se dispune prin acte
administrative al conduc6torilor entit6lilor sau structurilor cu drept de creare, cu notificarea
Agenfiei Nafionale Asisten[E Social[. In cazul incetirii sau sist6rii activit6tii Centrelor de

plasament temporar pentru refugiafi, conducdtorul entitEfii sau structurii cu drept de creare va
asigura identificarea locurilor necesare pentru redirecfionarea refugiafilor plasafi, in alte Centre
de plasament pentru refugiafi din unitatea administrativ-teritorial5 in a clrei razd se aflI sau,

dupd caz, din alte unit5li administrativ-teritoriale, cu <>rganizarea procesului de plasare in
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare qi funcfionare a Centrului de
plasament temporar pentru refugiati, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii qi Protecfiei
Sociale nr.2112022.

5. Controlul executirii prevederilor prezentei dispozilii se pune in seama
preqedintelui Comisiei pentru situafii excepfionale a raionului Str6qeni (V. Jardan).

6. Prezenta dispozifie intr[ in vigoare la data emiterii.

Pregedinte al raionului,
Preqedintele Comisiei
pentru situa{ii excep{ionale Viore,lJARDAN

COMISIA PENTRU SITUATII EXCEPI'IONALE A RAIONULUI


