
Comisia pentru situafii excepfionale a raionului $tefan Vodi

DISPOZITIE nr. 3 din 04 martie 2022

in conformitate cu art.22 din Legea nr.21212004 privind regimul starii de urgentrA,
de asediu gi de rdzboi, art. 2 din Hotdrdrea Parlamentului nr. 4112022 privind declararea
stdrii de urgenld, pct.6,7, 8 gi 9 din Regulamentul Comisiei pentru SituaJii ExcepJionale a
Republicii Moldova, aprobat prin Hotdritrea Guvernului nr. 134012001, Comisia pentru
situalii excepfionale a raionului $tefan Vodd,

DISPUNE:
1. Se ia act de cerinJele Dispozifiilor nr. 05 din 02 martie 2022 qi nr. 06 din 03 martie

2022 a Comisiei pentru Situalii Exceplidnale a Republici Moldova.
2.Prrn derogare de la art. 21, alin. (2) din Legea nr.21212004 privind regimul stdrii de

urgenfd, de asediu si de razboi gi in bazaHotardrii Guvenului nr. 134012001 cu privire la
Comisia pentru Situalii Excepfionale a Republicii Moldova, Cornisia pentru situa{ii
exceptionale a raionului $tefan Vodd, va activa in mod obligatoriu pe intreaga duratd a

stdrii de urgen!6.
3. Comisia pentru situalii exceplionale a raionului $tefan Vodd va efectua analiza spaliilor

din raionul $tefan Vodd ce pot fi utrlizate pentru plasarea temporard a refugialilor din
Ucraina qi va informa, in termen de 12 orc, Comisia pentru Situatii Exceptionale a
Republicii Moldova despre spafiile identificate, starea acestora si lista de necesitdfi pentru
amenajarea Ei funcfionarea acestora.

4. A desemna pe domnul Radu Birna, sef adjunct a Ofrciului Teritorial Cduqeni a

Cancelariei de Stat, in calitate de vicepreqedinte a Comisiei pentru situalii exceptionale a
raionului $tefan Vodd, cu drept de a convoca qedinfa comisiei.

5. A analiza gi identifica posibilitatea de extindere a locurilor de cazare in cadrul
Centrului pentru cazarea provizorie a refugialilor din Ucraina constituit la data de
25.02.2022 in ediflciul fbstei scoli auxiliare din s. Popeasca.

6. inaintarea unui demers in adresa Cornisiei p.niru Situalii Exceplionale a Republicii
Moldova privind necesarul pentru extinderea locurilor de cazare in cadrul Centrului pentru
cazarea provizorie a refugialilor din s. Popeasca.

7. Transportarea refugialilor din Punctul de trecere a frontierei de stat Palanca-Maiaki-
Udobnoe la Centrul provizoriu de gestionare a situaliei de crrz6,in cazvl unui aflux sporit de
straini -tabdra de cdmp din s. Palanca se va efectua in perioada din 05 martie 2022 pitndla
l3 martie 2022 inclusiv, in regim de 24124 ore, conform graficului elaborat de pregedintele
Cornisiei pentrq situalii exceplionale $tefan Vodd, in conlucrare cu agenlii economici.

8. Se indicA LM. DP ,,Apd Canal" $tefan Voda deservirea a doud bio toalete instalate la
Punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazacre.
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