
REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA PENTRU SITUATII EXCEPTIONALE A RAIONULUI

STRA$ENI

DISPOZITIA nr.z
din 07 martie 2022

in conformitate cu art. 22 din Legea nr. 21212004 privind regimul stdrii de

urgen{i, de asediu gi de rdzboi, art.2 din Hotdr0rea Parlamentului nr. 4112022 privind
declararea stirii de urgenld", pct. 6,7 , 8 qi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situa{ii
Excep{ionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.
1340/2001, pct. 4 al Dispoziliei nr. 5 din 2 martie 2022 al Comisiei pentru Situalii
Exceplionale a Republicii Moldova, Comisia pentru situalii exceplionale a raionului
StrdEeni emite prezenta DISPOZITIE :

1. Se desemneazd gefuI adjunct al Oficiului Teritorial Chigindu al Cancelariei
de Stat in calitate de vicepreqedinte a Comisiei pentru situalii exceplionale a raionului
Strdgeni.

2. Se creazd, Centrele de plasament temporare pentru refugiaji situate in
cadrul Centrului de odihnd qi agrement pentru copii qi tineret ,,Divertis", cu adresa
juridica mun. Strdqeni, str. Kilometrul 5, traseul Strdqeni-scoreni qi Centrul de
plasament temporar pentru refugiafi, situat in raionul Strdqeni, satul Cojuqna, str.
Mihai Viteazul 38.

3. Direclia generald asistenld social5 va stabili lista necesitdlilor pentru
amenajarea qi funclionarea acestora, qi vor informa despre acest fapt Comisia pentru
Situalii Exceplionale a Republicii Moldova.

4. Direclia generalS asistenld socialS (dna CleopatraCobzac) va desemna
asistenli sociali comunitari gi lucrdtori sociali, pentru deservirea Centrelor de
plasament temporar din raion.

5. Comisia pentru situalii exceplionale araionului Strdqeni recomandi
Direcliei generale educalie qi culturS incheierea contractelor de comodat gi
contractelor de prest6ri servicii cu structura teritorialS de asistenli social5 in vederea
acoperirii costurilor prevdntte in normele de cheltuieli pentru funclionarea Centrelor
de plasament temporar pentru refugiafi, gi in baza facturilor
fu mizori lor/pre statatorilor.

6. Comisia pentru situalii exceplionale araionului Strdqeni recomandd
instituliilor medico-sanitare publice acordarea asistenlei medicale cetdlenilor strlini
sosili din Ucraina care intrunesc criteriile definiliei de caz pentru COVID-l9 qi in
toate cazurile de urgenld medico-chirurgicale, cdt qi acordarea asistenfei medicale in
cazul maladiilor social condilionate cu impact major asupra s6ndtSlii publice.

7. Consiliul raional Strfueni va identifica un coordonator al Centrului de
plasament temporar pentru refugiafi, situat in raionul Strfueni, satul Cojuqna, str.
Mihai Viteazul 38.

8. Institulia Medico-Sanitard Publici Centrul de S5ndtate Strdgeni in



comun cu institulia Medico-Sanitard Publicd Spitalul raional Strdgeni vor identifica qi

desemna persoana responsabili de asigurarea asistenlei medicale primare in centrele

d.e plasament temporar pentru refugiali.
9. Autoritdlile publice locale de nivelul int6i in comun cu Inspectoratul de

proli(ie Strdqeni qi Direclia generald asistenlI sociali vor acumula informatia din raza

dle administrare cu privire la numlrul de refugiali, nume, prenume gi vArsta, cu
e,xpediere ulterioard cdtre Celula de Crizd a Comisiei pentru situalii exceplionale a

raionului Strdgeni.
10. Controlul executdrii prevederilor prezentei dispozilii se pune in seama

preqedintelui Comisiei pentru situalii exceplionale araionului Strdgeni (V. Jardan).

1 1. Prezenta dispozi\ie intrd in vigoare la data emiterii.

Preqedinte al raionului,
Preqedintele Comisiei
pentru situafii excep{ionale Viorel JARDAN


