
Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova 

DISPOZITIA 

nr. 14 din 14 aprilie 2022 

in conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul starii de urgenta, de asediu 

~i de razboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696), art. 2 din 

Hotararea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea starii de urgenta (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2022, nr. 52-2, art. 63-1), pct. 6, 7, 8 ~i 9 din Regulamentul Comisiei pentru 

Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1340/200 l 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), Comisia pentru Situatii 

Exceptionale a Republicii Moldova 

DISPUNE: 

1. Pentru asigurarea cantitatilor de energie electrica necesare consumatorilor finali ~i operatorilor 

de sistem pentru acoperirea consumului tehnologic ~i a pierderilor de energie electrica In 

retelele electrice, In perioada l mai - 30 iunie 2022, furnizorii serviciului universal , furnizorii 

de ultima optiune ~i operatorii de sistem procura energie electrica de la SA ,,Energocom". 

2. in scopul asigurarii necesarului de energie electrica a furnizorilor serviciului universal , 

furnizorilor de ultima optiune ~i a operatorilor de sistem, pana la intrarea In vigoare a Legii 

speciale privind procedura de procurare a energiei electrice prevazuta In pct.18.2 din Dispozitia 

nr.2 din 25 februarie 2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale, se impune SA ,,Energocom" 

obligatia de serviciu public de procurare a energiei electrice solicitate de furnizorii serviciului 

universal, furnizorii de ultima optiune, ~i de operatorii de sistem pentru perioada mai-iunie 

2022. SA ,,Energocom" procura necesarul de energiei electrica In baza unui proces de achizitie 

a energie electrica organizat In conformitate cu Procedura simplificata de procurare a energiei 

electrice, aprobata prin Hotararea ANRE nr. l 06 din 11 .03.2022 ~i a cerintelor incl use In Anexa 

nr. 1. 
3. in scopul determinarii cantitatilor de energie electrica necesare a fi procurate de catre SA 

,,Energocom", pana la data de 15 aprilie 2022, furnizorii serviciului universal ~i/sau de ultima 

optiune ~i operatorii de sistem transmit In adresa SA ,,Energocom" cantitatile de energie 

electrica ~i graficele tipice de consum ce urmeaza a fi procurate de la SA ,,Energocom" In 

perioada stabilita la pct. 1. 

4. Pana la data de 26 aprilie 2022 furnizorii serviciului universal ~i/sau de ultima optiune ~i 

operatorii de sistem lncheie contracte de vanzare/cumparare a energiei electrice cu SA 

,,Energocom". 

5. Pana la data de 26 aprilie 2022 producatorii de energie electrica detinatori ai centralelor 

electrice de tip B, C ~i D clasificate astfel conform prevederilor Codului retelelor electrice, 

aprobat de Agentia Nationala pentru Reglementare In Energetica prin Hotararea Nr. 423 din 

22-11-2019, semneaza cu operatorul sistemului de transport contracte de echilibrare ~i 

contracte de prestare a serviciului de echilibrare. 

6. In cazul majorarii preturilor la energia electrica procurata pe piata angro de catre furnizorii 

serviciului universal ~i/sau de ultima optiune ~i operatorii de sistem care va genera un impact 

mai mare de 5% asupra veniturilor determinate la aprobarea preturilor/tarifelor In vigoare, prin 

derogare de la procedurile stabilite In Legea nr. l 07/2016 cu privire la energia electrica, Legea 



nr. 174/2017 cu privire la energetica ~i Legea nr. 239/2008 cu privire la transparenta in procesul 

decizional: 
6.1. In termen de 2 zile lucratoare, furnizorii serviciului universal ~i /sau de ultima optiune ~i 

operatorii de sistem vor prezenta ANRE cererile privind ajustarea preturilor reglementate 
de furnizare a energiei electrice catre consumatorii finali ~i a tarifelor de distributie a 

energiei electrice; 

6.2. In termen de 5 zile lucratoare, Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica va 

ajusta ~i publica tarifele de distributie a energiei electrice ~ i preturile reglementate de 

furnizare a energiei electrice catre consumatorii finali . 

7. In perioada mai ~i iunie 2022 pretul ofertelor de furnizare a energiei electrice de echilibrare a 

producatorilor de energie electrica, pentru toata capacitatea disponibila, nu va depa~i pretul 

mediu ponderat al energiei electrice vandute de producatorul respectiv de energie electrica 

conform contractelor bilaterale de vanzare a energiei electrice pentru care au fost transmise 

notificari conform cerintelor Regulilor pietei energiei electrice, aprobate de Agentia Nationala 

pentru Reglementare in Energetica in baza Hotararii nr 283/2020 din 07.08.2020. in cazul in 

care pentru perioada respectiva de timp un producator de energie electrica nu a avut semnate 

contracte bilaterale de energie electrica, sau nu a transmis notificari conform Regulilor pietei 

energiei electrice, aprobate de Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica in baza 

hotararii nr 283/2020 din 07.08.2020, pretul energiei electrice de echilibrare furnizata de 

producatorii de energie electrica operatorului sistemului de transport nu va depa~i pretul minim 

de vanzare a energiei electrice de echilibrare stabilit conform notificarilor transmise de ceilalti 

producatori de energie electrica, validate de operatorul sistemului de transport. Pretul pentru 

dezechilibrele participantilor la piata angro de energie electrica se stabilesc pentru 

dezechilibrul lunar, exclusiv in baza costurilor inregistrate de operatorul sistemului de transport 

pentru procurarea energiei electrice de echilibrare. Producatorii de energie electrica vor asigura 

disponibilitatea preturilor contractelor bilaterale intru stabilirea preturilor medii ponderate. 
8. Contractul de vanzare/cumparare a energiei electrice semnat de SA ,,Energocom" ~i is 

,,Moldelectrica" va include prevederi privind vanzarea sau cumpararea excedentului sau 

deficitului de energie electrica necesara operatorului sistemului de transport pentru a compensa 

fluxurile tehnologice de energie electrica dintre sistemele electroenergetice adiacente, in modul 

stabilit in Acordul de functionare in bloc comun intre is ,,Moldelectrica" ~i operatorul 
sistemului de transport din Ucraina. 

9. Punctul 18, subpunctul 8 din Dispozitia nr. 2 din 25 februarie 2022 a Comisiei pentru Situatii 

Exceptionale se exclude. 

10. In conditiile aplicarii Dispozitiei date, functionarea pietei energiei electrice va urma Regulile 

pietei energiei electrice aprobate prin Hotararea ANRE nr. 283 din 07.08.2020 tinand cont de 

prevederile Dispozitiei date. 

11. Pct.7 din Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale nr.7 din 4 martie 2022 se reda in 
urmatoarea redactie: 

"Prin derogare de la prevederile Codului Varna! nr. I I 49/2000, ale Codului Fiscal 

nr.1163/1997, ale Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a marfurilor 

~i ale Legii nr.1380/ 1997 cu privire la tariful vamal, se permite cu titlu de exceptie S.R.L. 

,,Vestmoldtransgaz" plasarea sub regim vamal de export ~i import, cu scutirea de la plata 

drepturilor de export ~i import a cantitatilor de gaze naturale proprietate a S.A ,,Moldovagaz", 

scoase din tara in perioada starii de urgenta ~i introduse ulterior in tara, in volum de 18 539 

681 m3 de gaze naturale sau 210 791 509 kWh (25oC/OoC), preluate de la S.R.L. 

,,Moldovatransgaz" in contul comun de echilibrare pe baza Acordului de operare ~i predate 



temporar In contul de echilibrare comun al Vestmoldtransgaz SRL ~ i S.N.T.G.N. ,,Transgaz" 

SA, In scopul stocarii unor volume suplimentare 'in retelele de transport gaze naturale din 
Romania, pentru a asigura disponibilitatea preluarii ulterioare a acestora In Republica Moldova 

lntru mentinerea stabilitatii sistemului national de transport al gazelor naturale 'in cazul unor 

situatii exceptionale In sectorul energetic. Prin derogare de la prevederile art. 101 alin. (5) din 
Codul fiscal nr. 1163/1997, subiectul impozabil care efectueaza export de gaze naturale nu are 

dreptul la restituirea TV A." 

12. Pe durata starii de urgenta, pentru solicitantii ~i titularii obiectelor de proprietate intelectuala, 

care au re~edinta ~i/sau sediul In Ucraina, se suspenda termenele aplicabil e procedurilor In fata 
Agentiei de Stat pentru Proprietatea Jntelectuala reglementate de prevederile cadrului normativ 

In domeniul proteqiei proprietatii intelectuale ce vizeaza protectia juridica a obiectelor de 

proprietate intelectuala, inclusiv ~i termenele aplicabile procedurilor initiate lnaintea instaurarii 

starii de urgenta prin Hotararea Parlamentului nr. 41 din 24 februarie 2022. 

13. Cetatenii straini refugiati din Ucraina, beneficiaza de servicii In domeniul sanatatii 

reproducerii , incluse In Programul unic al asigurarii obligatorii de asistenta medicala (AOAM), 

contractate de Compania Nationala de Asigurari In Medicina (CNAM) de la prestatorii de 

servicii medicale lncadrati In sistemul AOAM. Cheltuielile suportate de prestatorii de servicii 
medicale lncadrati In sistemul AOAM vor fi achitate din mijloacele financiare transferate cu 

destinatie speciala In fondurile AOAM de catre Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie 

(UNFPA), 'in baza Acordului de parteneriat lncheiat cu CNAM In acest scop. Prestatorii de 

servicii medicale vor prezenta Companiei Nationale de Asigurari In Medicina rapoarte ~i 

facturi separat pentru serviciile medicale respective, conform mecanismului stabilit. 

14. Pct. 20, pct. 21 ~i pct. 22 din Dispozitia nr. 13 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a 

Republicii Moldova din 31 martie 2022, se modifica dupa cum urmeaza: cuvintele "din 

rezervele de stat" se va substituie cu cuvintele "din rezervele de mobilizare" . 

15. Pct. 3 din Anexa 5 a Dispozitiei nr. 13 din 31 martie 2022 a Comisiei pentru Situatii 

Exceptionale a Republicii Moldova din 31 martie 2022, ,,Lista bunurilor materiale propuse 

pentru a fi transmise autoritatilor din UCRAlNA In calitate de ajutor umanitar (donatie) din 

Rezerve de mobilizare", textul "Statie electrica dizel mobila 100 kw" se substituie cu textul 
"Statie electrica dizel mobila 20 kw". 

16. Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.114912000, Codului 

fiscal nr.1163/ 1997,Legii nr.1380/ 1997 cu privire la tariful vamal ~i a Legii nr.172/2014 privind 

aprobarea Nomenclaturii combinate a marfurilor, se permite, cu titlu de exceptie, lnspectoratul 

General al Politiei de Frontiera a MAI a Republicii Moldova (IGPF a MAI), introducerea In 

tara ~i plasarea sub regim vamal de a 4 (patru) echipamente portabile de detectare cu raze X 

(Seria: 2663, 2664, 2665, 2666), cu costul per unitate de 24.309£ (GBP) donate de catre 

Departamentul ,,International Operations" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al 

Regatului Unit al Marii_ Britanii ~i Irlandei de Nord. 

17. Prin derogare de la p~evederile art. 32 ~i art. 432 
- 43 13 ale Legii nr.200/201 O privind regimul 

strainilor In Republica Moldova, cetatenii ucraineni vor depune la Biroul migratie ~i azil al 

Ministerului Afacerilor Interne solicitarea acordarii dreptului de ~edere provizorie tara 
prezentarea certificatului de cazier judiciar. 

18. La depunerea cererii, cetatenii ucraineni vor lndeplini ~i semna Declaratia pe proprie 

raspundere, privind lipsa sau confirmarea atragerii la raspundere penala ~i/sau antecedentelor 

penale nestinse sau neanulate, In prezenta angajatului Biroului migratie ~i azil al Ministerului 
Afacerilor Interne, conform Anexei 2. 



19. Biroul migratie ~i azil al Ministerului Afacerilor Interne va verifica cetatenii ucraineni 

specificati 'in pct.20, prin evidentele informationale, referitor la anuntarea 'in cautare nationala 

~i internationala, precum ~i 'in alte evidente specifice. 

20. Prin derogare de la prevederile art. 60 alin. ( 1) lit. a) din Legea finantelor pub lice ~i 

responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181 /2014, se redistribuie 329 236,0 mii lei din bugetul 

Ministerului Infrastructurii ~i Dezvoltarii Regionale de la programul Dezvoltarea drumurilor 

(cod 6402 - Fondul rutier) In bugetul Ministerului Muncii ~ i Protectiei Sociale la programul 

Protectia sociala a unor categorii de cetateni (cod 9019). 

21. Ministerul Finantelor va restabili alocatiile la programul Dezvoltarea drumurilor (cod 6402) 

prin proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 

nr.205/2021. 

22. Identificarea, asistenta ~i monitorizarea copiilor In situatie de rise, veniti de pe teritoriul 

Ucrainei 'in perioada declararii starii de razboi In Ucraina se va realiza In conformitate cu 

mecanismul intersectorial de cooperare, conform Anexei nr. 3. 

23 . Dispozitiile Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova sunt obligatorii ~i 

executorii pentru conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale ~i locale, ai agentilor 

economici, ai institutiilor publice, precum ~i pentru cetateni ~i alte persoane aflate pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

24. Prezenta Dispozitie intra In vigoare din momentul emiterii ~i se publica pe pagina web oficiala 

a Guvernului . 

Natalia GAVRILITA 



Anexa 1 

a Dispozitiei CSE nr. 14 din 14 aprilie 2022 

Procedura de achizitie a energiei electrice de catre SA ,,Energocom" 

1. Contractul cadru, inclus In caietul de sarcini, este elaborat ~i publicat de catre SA 

,,Energocom" avand la bazli contractul cadru European Federation of Energy Traders (EFET 

Master Agreement. 

2. Licitatiile se organizeazli panli eel tarziu la data de 22 aprilie 2022 ~i permit ofertantilor 

lmbunlitlitirea ofertei lntr-o procedurli cu strigare. 

3. Ca~tiglitorul licitatiei se determinli In baza celui mai mic pret propus pentru energia electricli. 

in scopul lmbunlitlitirii ofertelor comerciale, dupli deschiderea ofertelor SA ,,Energocom" 

desfli~oarli o rundli de negocieri deschise In care ofertantii vor veni cu preturi mai mici la 

energia electrica fata de preturile incluse In ofertele potential ca~tiglitoare. 

4. in cazul existentei unui singur ofertant, pretul energiei electrice va fi stabilit prin negociere 

di rec ta. 

5. in cazul ofertelor partiale cu pret competitiv, se acceptli lntreaga cantitate de energie electricli 

ofertatli la eel mai mic pret ~i se trece la urmlitoarea ofertli In ordinea ascendentli a preturilor. 

6. in cazul In care nu existli nici o ofertli sau dacli SA ,,Energocom" nu reu~e~te sli asigure integral 

cantitatea necesarli de energie electricli pentru perioada calendaristica urmlitoare, se realizeazli 

actiunile stabilite In Regulamentul privind situatiile exceptionale pe piata energiei electrice, 

aprobat de Guvern, pentru convocarea Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii 

Moldova. Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova stabile~te decizii 

suplimentare, mlisuri derogatorii de la actele normative In vigoare necesare asigurlirii 

securitatii energetice a statului , inclusiv impunerea obligatiilor de serviciu public pentru 

participantii la piata angro de energie electricli. 



DECLARATIE 
pe proprie raspundere 

Anexa 2 

a Dispozitiei CSE nr. 14 din 14 aprilie 2022 

Biroul Migratie ~i Azil 
Ministerul Afacerilor Interne 

Eu, subsemnatul (a) ____________________________ , 
(nume, prenume) 

cetatean al Ucrainei, data na~terii _________________ _ 

solicitant al dreptului de ~edere pentru -----------------------
(se indica scopul) 

Declar pe propria raspundere ca pe teritoriul Ucrainei: 
o nu am fost tras la raspundere penala, nu am antecedente penale nestinse sau neanulate ~i nu ma 
aflu in cautare. 
o am fost tras la raspundere penala, am antecedente penale nestinse sau neanulate pentru 
urmatoarele fapte: ______________________________ _ 

Declaratia pe propria raspundere este scrisa de mine, datele declarate sunt veridice, despre care 
confirm prin semnatura. 

Am fost informat/a ca orice declaratie falsa din partea mea este susceptibila de atragere la 
raspundere penala. 

Data -------
semnatura 

Functionarul BMA care a receptionat 
semnatura 



Regulament 

Anexa nr. 3 
a Oispozitiei CSE nr. 14 din 14 aprilie 2022 

privind instituirea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, asistenta ~i 

monitorizarea copiilor In situatie de rise, veniti de pe teritoriul Ucrainei in perioada declararii starii de 

razboi In Ucraina 

Capitolul I 
Dispozitii generale 

1. Prezentul Regulament stabile~te mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, asistenta, referirea, monitorizarea ~i evindeta copiilor In situatie de rise, veniti de pe 

teritoriul Ucrainei in perioada declararii starii de razboi In Ucraina ~i lnainte de stabilirea conditiilor 

pentru lntoarcerea In siguranta In Ucraina. 

2. Prevederile prezentului Regulament vizeaza actiunile autoritatilor publice centrale, locale, ai 

structurilor, institutiilor ~i serviciilor din cadrul sau subordonate acestora, precum ~i actorii relevanti 

ai societatii civile, care activeaza In domeniile asistentei sociale, organelor de drept, care coopereaza 

In vederea identificarii , acordarii asistentei necesare ~i monitorizarii copiilor veniti In Republica 

Moldova de pe teritoriul Ucrainei In perioada declararii starii de razboi In Ucraina ~i lnainte de 

stabilirea conditiilor pentru lntoarcerea In siguranta In Ucraina. 

3. Prevederile prezentului Regulament nu se aplica In privinta copilului cu capacitatea deplina de 

exercitiu. 
4. ln sensul prezentului Regulament, notiunile principale utilizate au urmatoarele semnificatii: 

4.1 . copil- persoana care nu a lmplinit viirsta de 18 ani ~i nu are capacitatea de exercitiu deplina; 

4.2. copil cu capacitatea deplina de exercitiu - copilul care a dobiindit prin casatorie capacitate 

deplina de exercitiu sau a lmplinit viirsta de 16 ani ~i carui i s-a atribuit capacitate deplina 

de exercitiu in baza hotariirii autoritatii tutelare sau prin hotariirea instantei de judecata; 

4.3. copil In situatie de rise - copilul In privinta caruia, ca urmare a evaluarii efectuate la 

traversarea frontierei de stat, se constata circumstante specifice ca acesta poate fi expus 

riscurilor de incalcare a drepturilor stabilite de cadrul normativ national ~i international, 

inclusiv de a fi traficat; 

4.4. cop ii nelnsotit - persoana cu viirsta sub 18 ani, rara capacitate deplina de exercitiu, care intra 

pe teritoriul Republicii Moldova inclusiv ~i copilul identificat pe teritoriul Republicii 

Moldova care nu este insotit de o persoana adulta care se fie responsabila pentru el prin Iege 

sau un act juridic; 

4.5. pericol iminent - circumstante care indica in mod cert asupra existentei situatiei de rise, 

inclusiv asupra prezentei elementelor constitutive ale unei infractiuni contra vietii ~i/sau 

sanatatii copilului sau asupra riscului aparitiei acestora In perioada imediat urmatoare, care 

au sau pot avea impact grav asupra integritatii fizice ~i/sau psihice a copilului; 

4.6. trafic de copii - transportare transfrontaliera a copiilor cu scop infractional ; recrutare, 

transportare, transferare, adapostire sau primire a unui copil, precum ~i dare sau primire a 

unor plati ori beneficii pentru obtinerea consimtamiintului unei persoane care detine 

controlul asupra copilului, in scopul: exploatarii sexuale comerciale sau necomerciale, 

exploatarii prin munca sau servicii fortate, practicarii cer~etoriei sau a al tor scopuri josnice; 



insu~irii ajutoarelor, indemnizatiilor sau prestatiilor sociale, folosirii ilegale In testari sau 

experimente medicale ori ~tiintifice, exploatarii in sclavie sau in conditii similare sclaviei, 

folosirii In conflicte armate, folosirii In activitate criminala, prelevarii organelor, tesuturilor 

~i/sau celulelor umane; 
4.7. reprezentant legal - parintele copilului, persoana sau autoritate, desemnata, conform legii , 

sa apere drepturile ~i interesele legitime ale copilului ~i sa actioneze In numele copilului in 

materie de protectie, siguranta, ocrotire a sanatatii , educatie, proprietate ~i In alte domenii ; 

4.8. lnsotitor neautorizat - persoana adulta, care lnsote~te copilul, dar care nu are calitate de 

reprezentant legal al acestuia. 

5. Procedurile intersectoriale de cooperare interinstitutionala sunt instituite In scopul: 

5.1 . identificarii copiilor In situatie de rise la traversarea frontierei de stat ~i transmiterea acestora 

catre autoritatile responsabile pentru procesare ~i luarea deciziilor aferente; 

5.2. acordarii asistentei copiilor in situatie de rise de catre autoritatile responsabile conform 

cadrului normativ ; 

5.3 . monitorizarii , inclusiv prin schimbul de informatii lntre autoritatile responsabile, a copiilor 

In situatie de rise; 
5.4. garantarii dreptului copiilor In situatie de rise de a Ii se lua In considerare interesul superior 

In toate deciziile care Ii afecteaza. 

Capitolul II 
Grupurile de lucru intersectoriale 

6. Grupurile de lucru intersectoriale sunt organe colegiale consultative, care asigura interactiunea lntre 
autoritatile responsabile pentru procesare ~i luarea deciziilor aferente, In procesul de monitorizare a 
copiilor In situatie de rise, veniti de pe teritoriul Ucrainei In perioada declararii starii de razboi In 
Ucraina. 

7. Grupurile de lucru intersectoriale sunt organizate regional ~i sunt formate din reprezentantii Politiei 
de Frontiera, ai Biroului migratie ~i azil , persoanele desemnate de catre structurile teritoriale de 
asistenta sociala la solicitarea Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale, reprezentantii organizatiilor 
relevante ale societatii civile pentru proteqia copilului ~i ai agentiilor Organizatiei Natiunilor Unite . 

8. Grupurile de lucru intersectoriale vor fi sesizate In scopul examinarii cazurilor legate de copiii In 
situatie de rise, privind respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

9. Atributiile grupurilor de lucru intersectoriale: 
9.1 . coordonarea ~i supravegherea implementarii prezentului Regulament dupa principiul 

regional ; 
9.2. identificarea solutiilor, In regim de lucru, In toate cazurile care prezinta abateri de la 

procedurile stabilite In prezentul Regulament; 
9.3. asigurarea schimbului operativ ~i eficient de date ~i informatii cu autoritatile responsabile, 

pentru identificarea, asistenta ~i monitorizarea copiilor In situatie de rise; 
9.4. deplasarea, la necesitate, in procesul examinarii sesizarilor, in punctele de trecere a frontierei 

de stat, centrele provizorii de gestionare a situatiei de criza in cazul unui aflux sporit de 
straini, alte centre specializate unde sunt cazati copiii, care au nevoie de lngrijire alternativa, 
lntru monitorizarea respectarii prevederilor prezentului Regulament; 

9.5. consemnarea rezultatelor monitorizarii , In procese-verbale, cu indicarea incalcarilor 
depistate, cu transmiterea acestora in adresa Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale ~ i a 
Ministerului Afacerilor Interne. 

Capitolul III 
Competentele autoritatilor responsabile 

Sectiunea 1 
Politia de Frontiera 



10. Politia de Frontiera, la autorizarea trecerii peste frontiera de stat de catre copii , pe direqia intrare In 
Republica Moldova din Ucraina, va asigura: 

10.1. identificarea copiilor In situatie de rise, care au nevoie de interventia imediata a autoritatii 
tutelare, In baza urmatoarelor criterii : 

a) copilul este nelnsotit; 
b) copilul este lnsotit de un lnsotitor neautorizat; 
c) copilul este lnsotit de un reprezentant legal dar exista dubii privind identitatea 

copilului sau a reprezentantului legal; 
d) copilul declara ca este In pericol sau In privinta copilului exista informatii sau sunt 

presupuneri ca acesta se afla In pericol iminent; 
e) copilul se prezinta rara acte de identitate, cu actele de identitate expirate, deteriorate 

sau In copii ; 
t) orice alte categorii de copii expu~i riscurilor; 

10.2. la identificarea copilului nelnsotit sau cu lnsotitor neautorizat Politia de Frontiera II transmite 
catre persoana responsabila desemnata din cadrul autoritatii tutelare teritoriale de la locul 
identificarii copilului, care activeaza In punctul de trecere a frontierei de stat, fiind lntocmit 
In acest sens un act de predare-primire, conform anexei la prezentul Regulament; 

10.3. In cazul copiilor, In privinta carora se constata un pericol iminent, Politia de Frontiera 
sesizeaza imediat In modul corespunzator organul de urmarire penala ~i lntreprinde masurile 
de rigoare lndreptate la curmarea, prevenirea ~i investigarea actiunilor criminale lndreptate 
lmpotriva copilului, In scopul stabilirii tuturor circumstantelor cazului ~i identificarii 
persoanelor care au comis actiunile infractionale. Organul de urmarire penala initiaza 
procesul de asigurare asistentei necesare copilului (juridice, medicale, psihologice, sociale, 
etc.). 

11 . Dupa identificarea copiilor In situatie de rise, care au nevoie de interventia imediata a autoritatii 
tutelare, ace~tia vor fi preluati imediat, de la reprezentantii Politiei de frontier de catre persoana 
responsabila desemnata de catre autoritatea tutelara teritoriala de la locul identificarii copiilor. 

12. Politia de Frontiera, la autorizarea trecerii peste frontiera de stat, pe direqia ie~ire din Republica 
Moldova, a copiilor In situatie de rise ~i care au intrat din Ucraina In perioada starii de razboi va 
asigura: 

12.1. verificarea actelor eliberate de catre autoritatile publice ~i instantele de judecata nationale, 
precum ~i de catre misiunile diplomatice acreditate In Republica Moldova; 

12.2. consultarea, la necesitate, grupului de lucru intersectorial regional , prin intermediul 
mijloacelor disponibile (telefon,fax, pO$fa electronica, etc.). 

13. Politia de Frontiera nu va autoriza ie~irea din Republica Moldova a copiilor In cazul In care ace~tia 
nu lntrunesc conditiile generale ~i cele specificate de prezentul Regulament, informand despre 
decizia sa persoanele desemnate din cadrul autoritatilor responsabile pentru executarea 
Regulamentului , iar la necesitate vor solicita preluarea copiilor de catre persoana responsabila 
desemnata de catre autoritatea tutelara teritoriala de la locul identificarii copilului. 

14. Politia de Frontiera, In limitele competentelor, In regim operativ va solicita date ~i informatii de la 
autoritatile responsabile, pentru asigurarea asistentei ~i monitorizarii copiilor In situatie de rise , 
inclusiv prin intermediul grupurilor de lucru intersectoriale. 

15. Personalul Politiei de Frontiera din punctele de trecere a frontierei de stat, care interactioneaza cu 
copiii va depune efort pentru identificarea semnelor care indica ca copilul se afla In grupul de rise, 
cum ar fi absenteismul, relatiile reci sau dificile dintre copil ~i lnsotitor, impulsivitatea, lipsa 
controlului emotional ~i alti indicatori relevanti. 

Sectiunea 2 
Biroul migratie ~i azil 

16. Biroul migratie ~i azil preia cererile de azil depuse de catre copiii nelnsotiti de la Politia de Frontiera. 

17. In procesul de examinare a cererii de azil a copilului nelnsotit sau lnsotit de un lnsotitor neautorizat, 

comunicarea cu copilul are loc rara persoana terta, pentru a exclude orice pericol pentru copil In 



cazul In care exista preocupari cu privire la identitatea copilului sau a lnsotitorului sau din lipsa 

actelor confirmative a prezentei unei Jegaturi cu copilul. 

18. In cazul In care copilul a solicitat azil iar ulterior a renuntat la cererea de aziL Biroul migratie ~i azil 

elibereaza dispozitivul dispozitiei de lncetare a examinari cererii de azil cu comunicarea acesteia 

copilului, In prezenta autoritatii tutelare teritoriale de la locul aflarii copilului. Dispozitivul 

dispozitiei de lncetare a examinari cererii de azil nu constituie document care autorizeaza ie~irea 

copilului din tara. 

Sectiunea 3 

Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale 

19. In vederea implementarii prevederilor Legii nr. 140/2013 privind protectia special a a copiilor aflati 

In situatie de rise ~i a copiilor separati de parinti, Hotararii Guvernului nr. 270/2014 cu privire la 

aprobarea Instructiunilor pr iv ind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identiftcarea, 

evaluarea, referirea, asistenta ~i monitorizarea copiilor victime ~i potentiale victime ale violentei, 

neglijarii, exploatarii ~i traficului ~i a mecanismului intersectorial de cooperare privind asistenta ~i 

monitorizarea copiilor In situatie de rise, veniti de pe teritoriul Ucrainei In perioada declararii starii 

de razboi In Ucraina, Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale va solicita structurilor teritoriale de 

asistenta sociala desemnarea persoanelor responsabile, disponibile 24/24 ore, pentru preluarea 

copiilor, de la reprezentantii Politiei de Frontiera, In vederea identificarii formei optime de protectie. 

care vor exercita ~i atributiile de reprezentanti legali ai copiilor nelnsoti!i sau lnsotiti de un lnsotitor 

neautorizat. 

20. Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale va prezenta, In termen de 24 ore de la intrarea In vigoare a 

prezentului Regulament, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera lista nominala a 

persoanelor desemnate In conformitate cu punctul 19, cu includerea datelor de contact (nume, 
prenume, funcfie , numar de telefon, e-mail). In cazul survenirii modiftcarilor In lista nominala, 

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera va fi informat imediat. 

21. Persoanele desemnate In conformitate cu punctul 19, vor asigura: 

a) preluarea, In baza actului de predare-primire, de la reprezentantii Politiei de Frontiera a 

copiilor nelnsotiti sau lnsotiti de un lnsotitor neautorizat; 

b) lnregistrarea, procesarea ~i asigurarea asistentei necesare inclusiv la perfectarea actelor de 

identitate copiilor nelnsotiti sau lnsotiti de un lnsotitor neautorizat ; 

c) efectuarea unei evaluari rapide a interesului superior a copilului, a~a cum este specificat In 

Orientarile privind procedurile pentru interesele cele mai bune ale Inaltului Comisariat al 

Natiunilor Unite pentru Refugiati; 

d) informarea persoanelor, care calatoresc lmpreuna cu copiiicu privire la conditiile de acordare 

a protectiei internationale In Republica Moldova ~i existenta serviciului de urgenta 112, 

precum ~i a serviciului de asistenta telefonica gratuita pentru copii (numarul unic nafional 

116 111) pentru raportarea cazurilor suspecte de violenta, neglijare, exploatare ~ii sau trafic 
de copii; 

e) referirea copilului conform mecanismului stabilit de Legea nr. 140/2013 privind protectia 

speciala a copiilor aflati In situatie de rise ~i a copiilor separati de parinti; 

f) asistarea In procesul de depunere a cererii de azil de catre copilul nelnsotit sau separat, 

inclusiv explicarea drepturilor ~i obligatiilor aferente azilului (cererea este contrasemnata 

de catre reprezentantul legal, cu completarea date/or personale, funcfia definuta, date de 
contact); 



g) completarea cererii de azil, In cazul In care copilul nelnsotit sau lnsotit de catre de catre un 

lnsotitor neautorizat nu poate sa scrie, inclusiv explicarea drepturilor ~i obligatiilor aferente 

azilului; 
h) evaluarea relatiei dintre copil ~i lnsotitorul neautorizat, pentru a determina daca este sigur 

ca copilul sa ramana cu acest lnsotitor; 
i) plasarea copilului lntr-un serviciu social de plasament, In cazul cand copilul este nelnsotit 

sau aflarea copilului cu lnsotitorul neautorizat nu este sigura; 

j) facilitarea acordarii serviciilor specializate oferite copilului de catre autoritatile 

responsabile, sau dupa caz, de organizatiile internationale/ neguvernamentale de profil; 

k) evidenta copiilor nelnsotiti sau lnsotiti de catre un lnsotitor neautorizat; 

I) monitorizarea copilului In teritoriu, la locul de trai , mentinerea legaturii cu copilul; 

m) reprezentarea intereselor ~i a drepturilor copiilor In toate autoritatile competente; 

n) transmiterea informatiei privind copiii nelnsofiti sau lnsotiti de catre un lnsotitor neautorizat 

Ministerului Muncii ~i Protectiei Sociale In fiecare zi de 7, 14, 21 , 28 a fiecarei I uni ; 

o) perfectarea ~i eliberarea actelor pentru autorizarea trecerii peste frontiera de stat a Republicii 

Moldova pe sensul de ie~ire , In conformitate cu modelul aprobat de catre Ministerul Muncii 

~i Proteqiei Sociale ~i Ministerul Afacerilor fnterne. 

Capitolul IV 
Competentele organizatiilor nonguvernamentale ~i organizatiilor internationale 

22. Organizatiile non-guvernamentale ~i agentiile Organizatiei Natiunilor Unite, care sunt specializate 
In gestionarea generala a cazurilor de protectie a copilului ~i/sau Procedurile de asigurare a 
interesului superior pentru copiii refugiati , pot fi desemnate de Ministerul Muncii ~.i Proteqiei 
Sociale pentru acordarea suportului In implementarea prezentului Regulament. 



Anexa nr. l 
la regulament privind instituirea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, 
asisten1a ~i monitorizarea copiilor In situatie de rise, veniti de pe teritoriul Ucrainei In perioada 

declararii starii de razboi In Ucraina 

Componenta grupurilor de lucru intersectoriale regionale 

1. Grupul de lucru intersectorial regional Nord: 
1) reprezentantul desemnat de catre Ministerul Muncii ~·i Protect iei Sociale; 
2) reprezentantul Poli{iei de Frontiera; 
3) reprezentantul Biroului migrafie $i azil; 
4) reprezentanfii organizafiilor relevante ale societafii civile pentru protecfia copilului $i ai 
agen{iilor Organizafiei Na{iunilor Unite. 

2. Grupul de lucru intersectorial regional Vest: 
1) reprezentantul desemnat de catre Ministerul Muncil· ~·i Protecfiei Socia le; 
2) reprezentantul Poli{iei de Frontiera; 
3) reprezentantul Biroului migrafie $i azil; 
4) reprezentanfii organizafiilor relevante ale societa{ii civile pentru protecfia copilului ~·i ai 
agenfiilor Organizafiei Nafiunilor Unite. 

3. Grupul de lucru intersectorial regional Sud: 
1) reprezentantul desemnat de catre Ministerul Muncii $i Protecf iei Sociale; 
2) reprezentantul Polifiei de Frontiera; 
3) reprezentantul Biroului migrafie ~·i azil; 
4) reprezentanfii organizafiilor relevante ale societafii civile pentru protecfia copilului $i ai 
agenfiilor Organizafiei Nafiunilor Unite. 

4. Grupul de lucru intersectorial regional Est: 
I) reprezentantul desemnat de catre Ministerul Muncii ~·i Protecfiei Sociale; 
2) reprezentantul Polifiei de Frontiera; 
3) reprezentantul Biroului migrafie # azil; 
4) reprezentanfii organizafiilor relevante ale societafii civile pentru protecfia copilului ~·i ai 
agenfiilor Organizafiei Nafiunilor Unite. 

5. Grupul de lucru intersectorial regional Centru: 
I) reprezentantul desemnat de catre Ministerul Muncii ~· i Protecfiei Sociale; 
2) reprezentantul Polifiei de Frontiera; 
3) reprezentantul Biroului migrafie $i azil; 
4) reprezentanfii organizafiilor relevante ale societafii civile pentru protecfia copilului $i ai 
agenfiilor Organizafiei Nafiunilor Unite. 



Anexa nr. 2 

la Regulamentul privind instituirea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, 

asistenta ~i monitorizarea copiilor In situatie de rise, veniti de pe teritoriul Ucrainei In perioada 
declariirii stiirii de riizboi In Ucraina 

ACTN2 

de predare - primire 

Subdiviziunea ,, " punctul de trecere a frontierei de stat 
Actul respectiv este lntocmit precum ca reprezentantul Politiei de Frontierii 

(gradul special, numele, prenumele, funcfia) 

Ex. N~d 

a predat, iar persoana responsabilii (autoritatea tutelara), care activeazii In punctul de trecere a 

frontierei de stat 

(numele, prenume/e, funcfia, /ocu/ de munca, IDNP, seria, numaru/ ~·i data eliberarii actului de 
identitate) 
a preluat de la frontiera de stat copilul -----------------------

(nume/e, prenume/e, cetafenia, data na$ferii, IDNP, seria, numarul $i data eliberarii actu/ui de 
identitate) 

lnsotit de ciitre lnsotitorul neautorizat (se completeaza dupa caz) ____________ _ 

(nume/e, prenume/e, cetafenia, data na$ferii, IDNP, seria, numarul $i data eliberarii actu/ui de 

identitate) 
Predat 

--------------~ 

(numele, prenumele, semnatura) 

L.$. 

Prim it 
----------------~ 

(numele, prenumele, semnatura) 

LS 

" " 2022 
~~~~~~~~ 



Ex . .N22 

ACT .N2 
de predare - prim ire 

Subdiviziunea ,,. _________ _ " 
punctul de trecere a frontierei de stat 

Actul respectiv este intocmit precum ca reprezentantul Politiei de Frontiera 

(gradul special, numele, prenumele, funcfia) 

a predat, iar persoana responsabila (autoritatea tutelara), care activeaza in punctul de trecere a 

frontierei de stat --------------------------------

(numele, prenumele, funcfia, locul de munca, IDNP. seria, numarul ~i data eliberarii actului de 

identitate) 

a preluat de la frontiera de stat copilul ______________________ _ 

(numele, prenumele, cetiifenia, data nm;terii, IDNP, seria, numarul ~·i data eliberarii actului de 
identitate) 

insotit de catre insotitorul neautorizat (se completeazii dupa caz) ____________ _ 

(numele, prenumele, cetafenia, data na~·terii, IDNP, seria, numarul ~·i data eliberiirii actului de 
identitate) 

Predat 
--------------~ 

(numele, prenumele. semnatura) 

LS. 

Prim it 
----------------~ 

(numele, prenumele, semnatura) 

LS 

" " 2022 
~~~~~~~~ 


