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DISPOZITIA
Comisiei pentru Situa{ii Excep(ionale a raionului Teleneqti

nr.3 din 3 martie 2022
ora: 15:30, sala de qedinle, et. III

in confolmitate cu art. 22 din Legea nr. 21212004 privind regimul st[rii de urgen!6, de
asediu qi de rdzboi, art. 2 din Hotdrdrea Parlamentului nr. 4112022 privind declararea stdrii de
urgenld, in temeiul pct. 19 al Dispoziliei nr. 5 din 02.03.2022 a Comisiei pentru Situalii
Exceplionale a Republicii Moldova, in temeiul pct. 8, 9 al Regulamentului Comisiei pentru
Situalii Excep{ionale Teleneqti aprobat prin Dispozilianr.05 din 09.0l.2020,inbaza pct. 8 al
Regularnentului constituire Ei utilizare a rnijloacelor fondului de rezervd al Consiliului Raional
Telenesti, aprobat prin Decizia nr. 1/10 din 20 f-ebruarie 2015, cu toate modificarile qi

corrpletlrile ulterioare, in confbrnritate cn art. art.10, 16 ale Legii R. Moldova cu privire la
Proteclia Civil[ nr. 27 I I 1994 Comisia,

Dispune:
1. Se ia act de prcvederile Dispoziliei r1r. 5 din 03.03.2022 a Comisiei pentru Situalii

llxcepfionale a Republicii Moldova
Se trun-ieste it.t calitate de membru qi prim-vicepreqedinte al Comisiei pentru Situalii
Excepfionale a raiot'tului TeleneEti, geful adjunct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei
de Stat, dna Nelea Cazacu.
Se prepune creare Centrelor de plasament temporar pentru refugiali in cadrul "Centrului de
plasament pentru persoane in etate Ei cu dezabilitali Saratenii Veclti" qi in cadrul pensiur-rii
"Trei Pdstori" s. Zahareuca.
Direclia Asisten![ Sociald qi Protec{ia Familiei va desemna, prin ordin intern, managcrii
Centrelor qi le va aduce la cunoEtinld, contra semndturd, prevederile Regulamentului privind
orgauizarea Ei funcfionare a Centrului de plasament temporar pentru refugiafi, precum qi a
particularita{ilor de finanlare a acestora.
Managerii Ccntrelor vor colabora Ei coopera cu toate serviciile publice qi Autoritd{ile publice
locale in vederea asigurS.rii bunei gestiondri ai Centrelor de plasarrent Ei vor oferi informa{ii
zilrrice DASPF- privind numf,rul de refugiafi Ei situalia la zi din cadrul Centrului.
Direcfia Irinante, in colaborare cu Direc{ia Asistenfd Sociala qi Protec{ia Familiei, in termen
clc p6rri la 3 z.ile lucrdtoare, dupi validarea de c[tre Agenfia Na{ionald de Asisten{[ Sociald a
Ccntrelor dc plasament temporar pentru refugiali va elabora qi va prezenta ANAS estim[rile
oosturilor lunare pentru intrefiuerea acestora.
Centrele de Sdn5tate din raza de deservire a Centrelor de plasament vor asigura testarea
obligatorie cu test diagnostic antigen SARS-CoV-2 a tuturor persoanelor cazate in Centre,
vor acorda asistenfd medicald cetdlenilor refugiali care intrunesc criteriile definilie de caz
Covid-19 Ei/sau caz de urgenfd, inclusiv vor acliona in conformitate cu Ordinele Ministerului
SdnAt{ii nr. 166 din26.02.2022 qi nr. 191 din 02.03.
Plezenta dispozilie se public[ pe pagina web a Con ui raional, intrd in vigoare la clata
aprobdrii Ei unneazd a fi adusd la cunogtinfa
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