
COMISIA PENTRU SITUATII EXCEPTIONALE
A MUNICIPIULUI CHI$INAU

DECIZIA nr. 1l

08 martie2022

in conformitate cu Legea nr. 212/2004 ,,Privind regimul stdrii de urgenld Ei asediu de

rdzboi", Hotdr6rea Parlamentului nr. 4112022 ,,Privind declararea stdrii de urgen![", punctelor

2,3,4,5,6 qi 7 din Regulamentul Comisiei pentru Situalii Exceplionale a municipiului ChiEindu,

aprobat prin dispozilia Primarului General nr. 1225-dl20l7, gi Dispozilia Primarului General al

municipiului ChiEin[u nr. 828-d din27 noiembrie 20l9 "Despre operarea de modificdri in dispozilia
nr. I125-d din 20 decembrie 2017", Comisia pentru situalii exceplionale a municipiului Chigindu

DECIDE:

l. Se ia act de Dispozifia Comisiei pentru situalii excepfionale a Republicii Moldova
nr.8din7martie2022.
Se desemneazd,, Direclia General[ Asistenld Medicald qi Sdn[tate responsabild pentru

receplionarea, eviden!d, depozitarea gi eliberarea bunurilor transmise in baza

contractelor de filantropie gi/sau sponsorizare, care va elabora procedurile in acest

SCNS.

Pe perioada st[rii de urgenld, cetdtenii ucraineni au dreptul de a munci pe teritoriul
municipiului ChiEindu Iir[ oblinerea dreptului de Eedere provizorie in scop de

muncd.

Angajarea cetdlenilor ucraineni se va face in baza contractului individual de muncd

pe duratd determinatd pentru perioada stdrii de urgenld, cu notificarea obligatorie, in
termen de p6nd la data de incheierii contractului, a Agenliei Nalionale de Ocupare a

forlei de Muncd de c6tre angajatorul solicitant, despre flaptul angajarii cetdleanului

ucrainean, cu prezentarea in format electronic sau pe hdrtie a urm[toarelor:
a. copiei actului de identitate a cet[feanului ucrainean;

b. copiei contractului de muncd, intocmit conform legislaliei aplicabile
pentru cetdlenii Republicii Moldova;

c. informaliei privind codul numeric personal (IDNP) atribuit cetdleanului

ucrainean la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova ;i sau la solicitare

de cdtre centrele multifunclionale ale Agenliei Servicii Publice.

Viceprimarul municipiului Chiqindu, dl Angela Cutasevici, va asigura controlul

executdrii prevederilor prezentei decizii.
6. Prezenta Decizie intrd in vigoare din momentul emiterii qi se public[ pe pagina

oficiald a Primdriei municipiului Chigin[u.
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